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Tijdlijn:
van de wieg
tot de urn

1
Inleiding

Hoe ouder ik werd, des te vaker ik in de media en de
vakpers werd omschreven als deskundige, als gezaghebbend, als bouwexpert, als levende legende,
als godfather van de volkshuisvesting, als icoon, als
volkshuisvestingsgoeroe, als opinieleider of erger. Zo’n
image, en dat zonder inschakeling van een PR-bureau
of spindoctor.
Ter gelegenheid van mijn emeritaat verschenen
twee complimenteuze biografieën, te weten Hugo’s
Ruimte. Liber amicorum voor Hugo Priemus, aangeboden op 29 juni 2007 bij mijn afscheid als decaan van
de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van
de TU Delft en Hugo’s Handelingen. Het decanaat van
Hugo Priemus bij TBM (2003-2007) Bundel ter gelegenheid van het feitelijk afscheid als TBM-decaan op 1
november 2007.
Toen ik op 18 november 2010 werd verrast met de
Hudig Penning, ging dat opnieuw gepaard met een
biografie die mij een blos op de wangen bezorgde.
Na het intreden van mijn emeritaat kreeg ik er be-

hoefte aan zelf enige evidence based informatie over
mijn professionele leven in kaart te brengen, allereerst
om voor mijzelf enige orde en samenhang te brengen
in de vele activiteiten die ik in de loop der decennia
heb ondernomen. Toch zijn louter egoïstische motieven een moeilijk te accepteren vertrekpunt voor het
samenstellen van een autobiografie. Ik zie deze autobiografische notities vooral als een verantwoording
voor een halve eeuw onderzoek, onderwijs, kennisdisseminatie en beleidsadvisering.
In mijn werkzaam bestaan heb ik vier onderzoekssporen gevolgd: het volkshuisvestingsspoor, het bouwen vastgoedspoor, het ruimtelijk en grondbeleidsspoor
en het infrastructuur- en transportspoor. Het spoorzoeken begon steeds in Nederland, maar voerde me
ook steeds vaker naar het buitenland, inclusief China.
Naast de vier, onderling samenhangende, inhoudelijke
sporen komen in deze autobiografische notities ook
verschillende werksoorten aan de orde als onderwijs,
universitair management en bestuur, alsmede beleids-
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advisering, partijpolitieke activiteiten, buitenlandse
bezigheden en mijn rol in enkele parlementaire onderzoekingen.
In het nuvolgende blijft de privésfeer goeddeels
buiten beeld. Vrouw, kinderen, kleinkinderen, het huiselijk leven, straat, buurt, familie, weekends, cultuur,
natuur, vakanties: ook voor mij zijn dit wezenlijke
componenten van het bestaan. Ik wilde echter de
privacy van mijn naasten en mezelf zo min mogelijk
schaden. Deze afbakening van privé en publiek levert
wel het gevaar op dat een zeer eenzijdig beeld van
mijn activiteiten en gevoelens ontstaat. Hoewel mijn
hardloopcarrière wel zou passen in de prestatiegerichte aanpak van dit overzicht, is zelfs dit deel van mijn
privédomein buiten beschouwing gelaten. Ik bespaar
de lezer het verslag van een twintigtal maratons (langzaamste: 3:16:10; snelste: 2:43:17). Evenmin val ik de
lezer lastig met de hiermee samenhangende blessures. In hun onderlinge communicatie kunnen lopers
daarvan nooit genoeg krijgen.
Bij deze autobiografische notities hoort een digitaal
overzicht ‘Bonen geteld’ van mijn wetenschappelijke
en toepassingsgerichte output (vanaf 1965).
Hoewel ik veel derdegeldstroommiddelen de TU Delft
heb binnengebracht, heeft de belastingbetaler het
leeuwendeel van mijn activiteiten bekostigd. De lezer
kan zich een oordeel vormen over de vraag of de belastingbetaler waar voor zijn geld heeft gekregen.

												

2

Van geboorte tot TH Delft (1942-1960)

Ik ben op 15 oktober 1942 in Rotterdam-Zuid (Charlois)
geboren, precies op de vijfentwintigste verjaardag van
mijn moeder (1917-2012). Op 4 juli 1943 werd ik in de
Nederlands Hervormde Kerk te Zierikzee gedoopt. Ik
was het eerste kleinkind van mijn grootouders aan
vaders en moeders kant. Later kwamen twee zussen
ter wereld: Cobi (op 4 maart 1944) en Hetty (op 23
september 1954). Mijn ouders zijn geboren en getogen
op Schouwen en Duiveland, waar zij alleen de lagere
school hebben doorlopen. Zij waren in 1941 als immigranten naar Rotterdam verhuisd, waar mijn vader
(1914-1996) als politieagent werkte bij de Bereden
Brigade.
Juffrouw Bosch van de kleuterschool vond dat ik
gemakkelijk leerde en beval mijn ouders aan dat hun
zoon de eerste klas van de lagere school zou overslaan. Aldus geschiedde. Ik was het spreekwoordelijke
knapste jongetje van de klas, verlegen en met een iets
te hoge, veel te snelle stem. Vakanties brachten we
meestal door in Zierikzee, logerend bij familie. In de

hele familie is bekend hoe ik als jongetje van tien jaar
op de fiets de afstand van 100 km overbrugde tussen
Rotterdam en Zierikzee (heen en later weer terug via
de veerpont bij Zijpe en de Moerdijkbrug). Deze fietstocht heb ik later vele malen herhaald. Sportief gezien
ben ik alleen lid geweest van een schaakvereniging
(Charlois) en was ik een verdienstelijk straatvoetballer.
Toch was mijn gezondheid aanvankelijk een bron van
zorg. Ik leed aan astmatische bronchitis en had soms
zware aanvallen. Twee keer ging ik in de zomer naar
een gezondheidskolonie voor Rotterdamse bleekneusjes in de Gelderse bossen (Heelsum, Epe). Gelukkig is
deze vervelende ziekte tijdens mijn studietijd vanzelf
overgegaan.
In september 1954 verruilde ik de Ligthartschool
(hoofd: A. Stoppelenburg) aan de Zegerstraat in Rotterdam voor het spiksplinternieuwe Charloise Lyceum
(hoofd: J.J. Tekelenburg) aan het Nachtegaalplein (nu:
Hugo de Groot scholengemeenschap). Ik heb nog net
enkele maanden de vestiging aan de Zwederstraat
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meegemaakt. Een jaar later koos ik voor het gymnasium, en vervolgens voor gymnasium B. In de periode
1954-1960 verliep de opleiding probleemloos, maar
ik was niet langer het knapste jongetje van de klas.
Ik deed er (te) veel bij. Al vanaf de tweede klas werd
ik actief in de schoolvereniging Voor Ons Door Ons
(VODO). Ik werd redacteur, later hoofdredacteur van
de VODO Expres, de schoolkrant, en in het bestuur van
VODO was ik penningmeester, en later secretaris. Ik
was zeer actief in het organiseren van evenementen,
zoals dansavonden, en ik liet me door Charles Dupuis,
onze inspirerende leraar Nederlands, verleiden om
rollen te spelen in de ambitieuze toneelstukken die
hij elk jaar regisseerde: ‘Je kunt het tòch niet meenemen…’ (Noel Coward) en Helena (Euripides).
Ik speelde op 27 februari 1959 de rol van Meneer De
Pinna, de kalende vuurwerkman met pijp in het eerste, en eind 1959 Menelaos in het tweede toneelstuk.
Het is treffend hoezeer ik toen, als de kalende Meneer
De Pinna geschminkt, leek op hoe ik er veel later uit
zou zien. Ik kreeg de smaak zozeer te pakken dat ik
in het eindexamenjaar zelf een stuk van Shakespeare (De klucht der vergissingen) regisseerde voor een
avond voor eersteklassers en familie (18 maart 1960).
Mijn ouders waren daarover niet erg enthousiast: zij
waren zeer beducht voor negatieve gevolgen voor het
eindexamen. Gelukkig slaagde ik met mooie cijfers:
een 10 voor biologie, negens voor natuurkunde en
scheikunde en een 10 voor handtekenen, maar een
5 voor Engels, tot teleurstelling van de lerares Engels, mevrouw Vercruissen. Mijn kracht lag, wat talen
betreft, in het Nederlands, en ook in het Frans, mede
dankzij de drie jaar Franse les tijdens de lagereschoolperiode.
In mijn middelbareschooltijd schreef ik niet alleen
in de schoolkrant, maar ik illustreerde ook, en ontwikkelde me spelenderwijs tot amateur-cartoonist. Ik
werd in 1958 toegelaten tot de afdeling Rotterdam van
AVRO’s Jeugdomroep Minjon, waar Chris van Geffen
‘consul’ was. Hier deed ik tot en met 1961 aan tal van
radioprogramma’s mee (als stem) en ik schreef ook
een drietal programma’s: documentaires en caba-

ret-achtige musicals. Een ervan, getiteld ‘Rood bloedloogzout’, werd omstreeks 1960 Programma nr. 3 van
het Minjon-jaar. Ik vond de tijdrovende Minjon-activiteiten stimulerend en motiverend, en heb er veel van
geleerd.
Op de linkermaasoever was ik Sparta-fan, mede
doordat ik via mijn vader vrijkaartjes voor het Kasteel kreeg. Enkele competities lang was ik een trouw
bezoeker van de thuiswedstrijden van Sparta, de club
die mij beloonde met de beroemde aftrap van Jayne
Mansfield en het landskampioenschap aan het eind
van het seizoen 1958-1959.
Als schoolkrantredacteur werd ik voor het eerst
geconfronteerd met censuur. De rector van de school
vond het volgende gedicht van mijn hand ontoelaatbaar:
“Een scheikundeleraar, een baliekluiver,
Kocht voor zeventien cent en een stuiver
Een waterpistool
En hij noemde het op school
Een pneumatische H2O-verstuiver”.
Scheikundeleraar drs. Jan van Dijk had er geen enkele moeite mee, maar ik moest met een nagelschaartje alle reeds gedrukte exemplaren van de VODO-Expres ontdoen van deze aanstootgevende tekst.
Toen onze klas in juni 1960 afscheid nam van het
Charloise Lyceum, voerde ik namens alle leerlingen
van de eindexamenklassen het woord en sprak de
hoop uit dat de rector in het vervolg een toleranter
beleid zou voeren en meer ruimte zou laten voor de
inbreng van leerlingen.

[ 11 ] 11

Samen met mijn zusje Cobi.

In de derde klas van de lagere school (toen nog zonder bril).
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Op school was ik actief als onder meer redacteur, organisator van
evenementen en acteur. Hierboven als meneer De Pinna, de vuurwerkmaker in ‘Je kunt het tòch niet meenemen...’ van Noel Coward
(27 februari 1959).

Zangduo met Wim van Hattem tijdens een feestavond in 1959 van
de schoolvereniging VODO.

Als Menelaos, hoofdrol in ‘Helena’ van Euripides (1959).

Boottocht met de gymnasiumklas van het Charloise Lyceum,
met onder meer de leraren Dupuis, Van Dijk en Klein Nibbelink.

Voorbereiding van het Minjon-weekend Rockanje,
september 1960.

[ 13 ] 13

Artikel uit het weekblad Romance (1961) over de activiteiten van de afdeling Rotterdam van de AVRO-radio Minjon: “goochelen en experimenteren met bandrecorders en microfoons”. Op de foto van links naar rechts: Wim Entrop, Chris van Geffen, Lex van der Jagt (overleden), Ben Akkerman, Loes Vos, Marga van Arnhem (overleden), John de Rooy en ikzelf.
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3
Bouwkundestudie TH Delft (1960-1965)

Eind jaren vijftig kwam ik in contact met de oudere
broer van een klasgenote, Joke Zanen. Pieter Zanen
had een klein zelfstandig architectenbureau in
Rotterdam. Dat leek me de ideale combinatie van
creativiteit, techniek en gedragswetenschappen. Ik
wilde, net als Pieter Zanen, naar de HTS om later via
de Academie van Bouwkunst architect te worden. De
man (Jaap) van een vriendin (Maatje Sinke) van mijn
moeder wist me ervan te overtuigen dat een opleiding
aan de TH Delft een betere basis zou vormen. Het zou
Civiele Techniek of Bouwkunde worden. Ik koos voor
Bouwkunde, omdat de creatieve kant voor mij toch
wel heel zwaar woog. Toen ik voor de bouwkundestudie koos, was dat omdat ik architect wilde worden,
zoals dat gold en geldt voor zoveel eerstejaars bouwkundestudenten.

Studie- en studentenactiviteiten
Ik begon aan de kennismakingstijd bij de kleine
gezelligheidsvereniging St. Jansbrug, maar de sociëteitssfeer stuitte me als geheelonthouder zeer tegen
de borst. Na twee dagen haakte ik af en koos voor de
knor-status. Ik meldde me aan als lid van de Studenten Vereniging op Humanistische Grondslag (SVHG)
Socrates en werd actief in de disputen en de koffietafels. Voor mijn vorming is de SVHG van zeer groot belang geweest. Ik ontmoette vele interessante mensen
en deed in het bestuur van de afdeling Delft wéér als
penningmeester (1961-1962) en vervolgens als secretaris (1962-1963) bestuurservaring op.
Ik had inmiddels een mooie kamer gehuurd aan de
Da Costalaan 74, Rijswijk (ZH), bij Jacob en Tine Krijnse
Locker. Jacob was de broer van mijn vroeg overleden
oma, de moeder van mijn moeder. Gedurende mijn
studie fietste ik heen en weer tussen Rijswijk en Delft
over het Jaagpad langs de Schie. Zonder aan georgani-
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seerde sport te doen bleef ik zo redelijk in conditie.
Mijn oudoom was altijd zeer geïnteresseerd in de
voortgang van mijn studie: “Het is geen nieuwsgierigheid, maar het is belangstelling”, zo luidde hij gewoonlijk een vraag over de voortgang van mijn studie in.
Het eerste jaar Bouwkunde dreigde al snel een
afknapper te worden, toen ik moest ervaren dat het
leeuwendeel van de ontwerpbeslissingen grepen in de
lucht waren. Bouwconstructie en toegepaste mechanica lagen me wel, maar het ontwerpen en de vormleer
deden mij te zeer aan mijn kleuterschooltijd denken: te veel knippen en plakken, te willekeurig en te
intuïtief. Vooral door mijn mondelinge uitleg haalde ik
mooie cijfers voor boetseren. Al in de herfst van 1960
besloot ik ‘voor de zekerheid’ een studie M.O. Nederlands te starten aan de Nutsacademie in Rotterdam.
De studie Nederlands was geen willekeurige keuze.
Teksten schrijven en presenteren vond ik toen al fascinerend. Als ik geen docent en onderzoeker geworden
zou zijn, zou de (onderzoeks)journalistiek een meer
dan acceptabele alternatieve optie zijn geweest.
De studie Nederlands gaf mij aanvankelijk meer
bevrediging dan de studie Bouwkunde. Totdat ik in
het eerste jaar Bouwkunde werd geconfronteerd met
volkshuisvesting, woningbouw en woningontwerp.
Het was de tijd van de naoorlogse woningnood. Er was
dus een concrete maatschappelijke uitdaging. En er
was over woningbouw en het wonen al veel onderzoek
gedaan. Ik las er veel over en was verheugd over het
inzicht dat veel onderzoek bood. Ik besloot de studie
Bouwkunde te continueren, haalde in mei 1961 mijn
Propedeuse-diploma en liet de opleiding Nederlands
na één jaar (met pijn in het hart) varen. De docenten
van de Afdeling Bouwkunde gaven mij vervolgens
ruimhartig de gelegenheid om mij vanaf 1961 in de
kandidaats- en ingenieursfase te specialiseren in woningbouw- en volkshuisvestingsvraagstukken.
In 1961 volgde ik de cursus Voordrachtstechniek van
Pé Faber: een nuttige investering voor later. In datzelfde jaar won ik een NAVO-essaywedstrijd en woonde bijgevolg, als waarnemer, 19 jaar jong, de NAVO
Parlementariërsconferentie in Parijs bij. Het was mijn

eerste directe contact met parlement en politiek.
Tijdens het eerste jaar werkte ik mee aan de knorren-special van het studentenweekblad Het Orakel
van Delft: het Knorakel van Delft. Van 5 oktober
1962 tot 15 november 1963 maakte ik deel uit van de
redactie van dat weekblad, waarvoor ik veel artikelen
en columns schreef, grotendeels in het kader van de
spraakmakende rubriek ‘Prikkeldraad’. Tevens was ik
opmaakredacteur. Ik tekende cartoons voor het Orakel
van Delft, maar ook voor andere bladen, zoals Forum
Academiale, Tussen de Rails en Panorama. Tijdens een
tentoonstelling (eind maart – 5 april 1962) van artistieke objecten van het Delfts Bouwkundig Gezelschap
Stylos van de Afdeling Bouwkunde (in het gebouw
Oude Delft 39) werden ook cartoons van mijn hand geëxposeerd die in het Vrije Volk van 29 maart 1962 door
Piet Begeer werden gerecenseerd. Hij schreef: “De heer
H. Priemus heeft attractieve mogelijkheden met zijn
geestige cartoons”. Dat deed me goed. Maar na afronding van de Bouwkundestudie droogde de inspiratie
op: er kwamen vrij plotseling geen cartoons meer bij.
Ook later kwam deze hobby helaas niet meer terug.
Ik was actief in de Onderwijscommissie en de Lustrumcommissie van Stylos. In de periode 1963-1964
was ik lid van de Delftse Studentenraad, waar ik als
eerste de niet-georganiseerde studenten vertegenwoordigde. Vóór 1963 werden in de DSR alleen de
gezelligheidsverenigingen gerepresenteerd.
Tijdens mijn Bouwkundestudie liep ik stages op een
particulier woningbouwproject in Rotterdam Noord
(1961; architect: Pieter Zanen) en via Adviesbureau
Dullink bij Hoogovens (1963), waar ik praktijkervaring
opdeed met het schrijven van bestekken.
Via de SVHG Socrates leerde ik eind 1962 Mieke
Noach kennen, psychologie-studente aan de Universiteit van Amsterdam en lid van het bestuur van de
afdeling Amsterdam van de SVHG Socrates. Op 29 juni
1963 verloofden we ons officieel in Amsterdam, en op
3 april 1964 traden we – nog tijdens onze studie – in
het huwelijk, in het stadhuis van architect Berghoef in
Hengelo, waar Mieke is geboren en getogen.
Mieke en ik werden in 1963 beiden lid van het Hu-
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manistisch Verbond. Vijftig jaar later, in 2013, ontvingen wij allebei de zilveren speld van het HV.
De eerste twee studiejaren genoot ik een studietoelage (lening), daarna een beurs. Daarvan had ik
met gemak kunnen rondkomen. Er ontstond echter
behoefte aan behoorlijke huisvesting en een inkomstenbron. Ik had mijn kandidaatsdiploma nog niet (ik
studeerde snel, maar het huwelijk kwam nog sneller).
In 1964 trok ik bij Mieke in aan de Weesperzijde in
Amsterdam waar we via de buren (Siedske Winkler,
respectievelijk Jan en Nel Manghé) twee zolderkamers
konden combineren tot een zolderwoning die we voorlopig konden huren: twee kamers, een keuken en een
wc (geen badkamer).
Gezien onze studies in Amsterdam en Delft leek
Leiden een handige uitvalsbasis, maar de wachttijden in de huursector waren er deprimerend lang. De
aankoop van een appartement in een nog te bouwen
flatgebouw (stichtingskosten 28.000 gulden) van het
Bouwfonds in Leiden-Noord leek een optie, maar
vergde wel een economische binding. Via familie en
kennissen kon de financiering worden geregeld (Mieke
en ik hadden beiden geen eigen vermogen), en ik
solliciteerde, in het zicht van mijn kandidaatsdiploma,
naar de functie van projectcoördinator bij het Bureau
Bouwcoördinatie van de Rijksuniversiteit Leiden.
Hoewel ik nog lang geen ingenieur was (dat was een
functie-eis), kreeg ik de baan die ik van 1 november
1964 tot 1 november 1965 heb vervuld. Ik bleef echter
tussen Amsterdam en Leiden/Delft op en neer pendelen, want het flatgebouw moest nog gebouwd worden.
Meteen na de huwelijksvoltrekking en een korte
huwelijksreis door Nederland, vond de lustrumviering
van het Delfts Bouwkundig Studie Gezelschap Stylos
plaats. Als penningmeester van de lustrumcommissie
had ik mijn handen vol aan deze viering die enkele
dagen in beslag nam, met een excursie (plus buitenlunch) in Nieuwpoort en een mooi congres over de
toekomst van de bouwkundig ingenieur. Het congres
werd gehouden op het nog maar gedeeltelijk gerede aulagebouw waarvan de betonconstructie nog in
de bekisting lag te verharden. Het was het eerste en

meest sfeervolle congres dat ooit in de aula van de TU
Delft heeft plaatsgevonden.
Na het lustrum werd ik gevraagd voorzitter van
Stylos te worden, maar mijn afstudeerdatum kwam in
zicht en ik zag ervan af.

Naar Marokko
In de architectenwereld en daarbuiten waren in de
jaren zestig discussies ontbrand over de grote uniformiteit van de woningbouw. Herman Haan ging
naar Mali en presenteerde prachtige beelden van de
Dogon-architectuur aldaar. In de architectenbladen
werd melding gemaakt van de ‘kasba’ als icoon van
gevarieerd en authentiek bouwen (Aldo van Eyck,
Herman Hertzberger, Piet Blom). In 1963 raakten enkele jaargenoten en ikzelf daardoor zeer geïnspireerd.
Huib Swets, Pijzer van IJzeren, Ton Nijst en ik maakten plannen voor een studiereis naar Marokko om de
kasba’s aldaar te bestuderen. We maakten plannen
voor een excursie in 1963, maar kregen de financiering
niet op tijd rond. We stelden de reis een jaar uit en de
Studiegroep Kasba 64 was geboren. We wisten tal van
sponsoren te interesseren, zoals het Zwolsmanfonds
en een reeks aan de bouw gerelateerde bedrijven.
Het begrip crowdfunding bestond nog niet, maar wij
pasten deze financieringsformule met succes toe. We
kregen van de Generale Staf een DAF YA 126 eentonner te leen. Drie van ons haalden juist op tijd het
vrachtwagenrijbewijs en in 1964 ondernamen we een
studiereis van 100 dagen naar Marokko. Mijn vrienden
gingen akkoord met mijn (niet geheel geëmancipeerde) voorstel om mijn kersverse echtgenote Mieke aan
de groep toe te voegen, met name voor huishoudelijke
en gezondheidstaken. Huib was de illustrator van het
gezelschap, Ton de landmeter, Pijzer de fotograaf en ik
nam de teksten voor mijn rekening. Bij het veldwerk
verrichtte Mieke talloze hand- en spandiensten. We
produceerden vele artikelen in vak- en weekbladen,
verzorgden twaalf gesproken reisbrieven voor de AVRO
(vijf minuten vóór het zes-uurjournaal van de radio),
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gaven na afloop vele lezingen, verzorgden een prachtige tentoonstelling – op 21 september 1965 geopend
in het (oude) Gebouw voor Bouwkunde (Oude Delft 39)
– en kochten expositiemateriaal in voor het Tropenmuseum in Amsterdam en het Museum voor Land- en
Volkenkunde (nu het Wereldmuseum) in Rotterdam
(zoals een originele versierde voordeur uit de AntiAtlas, een complete leembekisting en een serie theebladen). Ton Nijst en ik verbleven van 13 tot 27 november 1966 aan het Institut Géographic National te Parijs
(met subsidie van de CNRS) om in de photothèque
luchtfoto’s (oud en nieuw) van Marokko te bestuderen en zo verspreidingsgebieden van verschillende
woonvormen en nederzettingspatronen vast te stellen.
Uiteindelijk verscheen in 1973 bij de Staatsuitgeverij
het mooie, rijk geïllustreerde boek ‘Living on the edge
of the Sahara. A study of traditional forms of habitation and types of settlement in Morocco’, het mooiste
boek dat ik ooit heb geschreven, met foto’s van Pijzer,
opmetingen onder regie van Ton en tekeningen van
vooral Huib.
In 2008, 44 jaar later, zou Huib Swets het initiatief nemen voor een reünie. Deze vond plaats op 15
maart 2008 in Oldemirdum, bij Huib en zijn vrouw
Freia thuis, met ook Carla (de vrouw van Pijzer) en
Annemiek (de vrouw van Ton). Allen bleken inmiddels
gepensioneerd te zijn, de meesten al vele jaren en
bij allen had het huwelijk sinds het begin decennialang stand gehouden. En bij allen was de status van
grootouder inmiddels vertrouwd geworden. Het was
een hartverwarmende ervaring om meer dan veertig
jaar na de reis door Marokko weer bij elkaar te zijn
en herinneringen op te halen. Na 2008 werden deze
bijeenkomsten jaarlijks herhaald. Op 21 februari 2014
bezochten we het Tropenmuseum in Amsterdam waar
de versierde voordeur is opgenomen in de tentoonstelling ‘Berbers voor beginners’. In het Wereldmuseum te Rotterdam bleken onze Marokkaanse trofeeën
aanvankelijk onvindbaar, maar dankzij het digitale
zoeksysteem van het Tropenmuseum kwam alles
boven water, met uitzondering van de maquette van
Tadoula, vervaardigd door Ton Nijst.

Afstuderen en dienstverband aan de TH Delft
Mijn afstudeerproject (1964-1965) had als onderwerp ‘Industriële woningbouw op het Noordereiland,
Rotterdam’. Het was een oefening in aanpasbaarheid
en flexibiliteit, zowel in tekeningen uitgedrukt als
(toen voor het eerst aan de Afdeling Bouwkunde) een
uitvoerig rapport: ik vond het nodig om achtergronden
te schetsen en keuzen kritisch te onderbouwen. “Je
hebt zeker veel uit te leggen bij het ontwerp”, was het
veelgehoorde commentaar. Mijn afstudeermentoren
waren professor ir. Henk Brouwer, professor Jaap B. Bakema en professor ir. J.H. Froger. Het afstuderen (met
lof) vond plaats op 7 april 1965. De studieduur van 4,5
jaar was aan de Afdeling Bouwkunde een record dat
tot de invoering van het BSc/MSc-systeem nooit is
geëvenaard, of gebroken.
Vlak vóór mijn afstuderen vroeg professor Brouwer
of ik aan de TH Delft zou willen blijven. “Wat wordt
dan mijn taak?” vroeg ik. “Dat moet je zelf bepalen.
Gewoon doorgaan met het woningbouwonderzoek,
zoals je nu bezig bent”, was het antwoord. Brouwer
zag perspectief voor de Afdeling Bouwkunde in mijn
specialisatie Woningbouw en mijn fascinatie voor
wetenschappelijk onderzoek. Overigens had ir. Ernst
Laddé als lector Woningontwerp al eerder de weg naar
de woningbouw gebaand, maar hij was niet zozeer
als empirisch onderzoeker actief. Ik ging graag op het
aanbod van professor Brouwer in en trad op 1 juni
1965 als wetenschappelijk medewerker in dienst van
de Technische Hogeschool Delft, eerst parttime (naast
mijn baan aan de Rijksuniversiteit Leiden) en vanaf 1
november 1965 fulltime.
Inmiddels was ons appartement aan de Corantijnstraat in Leiden opgeleverd. Circa 14 dagen woonde en
werkte ik in Leiden. Daarna verbrak ik de economische
binding aan Leiden en het pendelen begon opnieuw,
nu tussen Leiden en Delft. Niettemin bleek dat Mieke
en ik in Leiden wortel schoten. Sinds 1965 in de flat
(waar op 7 februari 1966 onze dochter Lianneke – nu:
Lian – werd geboren), en sinds 1968 in een oud eengezinshuis (bouwjaar 1911) aan de Mariënpoelstraat,
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waar op 12 mei 1968 onze zoon Guido ter wereld
kwam. Na haar afstuderen zou Mieke een part-time
baan in Leiden vervullen, eerst als studentenpsychologe bij de universiteit, later als speltherapeute bij
het Pedologisch Instituut. Zij heeft de economische
binding van ons huishouden aan Leiden overtuigend
inhoud gegeven.

Tweedejaarsstudent Bouwkunde aan de TH Delft in 1961.
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Huwelijk met Mieke Noach, 3 april 1964 in het stadhuis van Hengelo (op de achtergrond: zus Hetty).

[ 21 ] 21
Artikel uit de Volkskrant
van 21 juli 1964 over
onze reis.

In 1964 trokken Huib Swets, Pijzer van IJzeren, Ton
Nijst, Mieke en ik 100 dagen door Marokko om de
kasba’s te bestuderen. We deden verslag voor de
radio, haalden de krant, organiseerden een tentoonstelling en publiceerden een boek. We hadden
een DAF YA 126 eentonner van de Generale Staf
ter beschikking gekregen. We noemden ons project
Kasba 64.

Onderwijsminister Idenburg bezoekt de tentoonstelling Kasba 64 aan de Oude Delft, Delft (geheel links:
Bouwkundedecaan professor Rinus Gout).

Veldwerk tijdens de
studiereis Kasba 64 door
Marokko in 1964.
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Vijf van mijn cartoons uit het begin van de jaren zestig.

4
Proefschrift en RIW (1965-1977)

Toen ik op 1 juni 1965 als wetenschappelijk medewerker mijn TH Delft-loopbaan startte (eerst tijdelijk,
vanaf 1 januari 1967 in vaste dienst: daar was men
toen niet kinderachtig in), stond het voor mij vast dat
ik een proefschrift zou gaan voorbereiden, hoewel de
Afdeling Bouwkunde toen geen proefschrifttraditie
kende. Het onderwerp zou in het verlengde liggen
van mijn afstudeerproject over flexibiliteit en industrialisatie van de woningbouw. Centrale onderzoeksvragen waren welk gebruik bewoners maken van
aanpassingsmogelijkheden van een woning en hoe de
aanpasbaarheid van een woning kan worden geoptimaliseerd.
Enerzijds wilde ik voortbouwen op de dissertatie
van socioloog Derk de Jonge over ‘Moderne woonidealen en woonwensen in Nederland’ (Arnhem, 1960).
Anderzijds werd ik geïnspireerd door de publicatie
De dragers en de mensen. Het einde van de massawoningbouw (Amsterdam, 1961) van John Habraken.
Ik schreef enkele notities en vroeg allereerst Henk

Brouwer, formeel mijn baas, als promotor op te treden.
Naast hem polste ik Sam van Embden als copromotor,
maar al vrij snel kwam ik op andere gedachten. Inmiddels was Mieke in de eindfase van haar psychologiestudie beland. Ik hielp haar bij de voorbereiding van
enkele grote tentamens door haar te overhoren. Dat
gebeurde onder meer ter voorbereiding van het vak
‘Methodologie’ van professor dr. Adriaan D. de Groot.
Ik las zijn boek ‘Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen’ (Den
Haag, 1961). Daarmee ging voor mij een nieuwe wereld
open. Ik wilde juist promoveren op een onderwerp op
het grensvlak van ontwerp, techniek en gedragswetenschappen. Ik vroeg Adriaan de Groot op 23 mei 1966
om als copromotor op te treden, die daarin onmiddellijk toestemde. Van Embden toonde sportief alle begrip
toen ik hem verzocht terug te treden.
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Promoveren
Mijn proefschrifttraject was begonnen met een
studiereis van de SER-Commissie Opvoering Productiviteit (COP) naar Japan (28 mei – 25 juni 1965). Op
voorspraak van Bouwkundedecaan professor ir. Rinus
Gout mocht ik – als verreweg jongste deelnemer – mee
met een groep van 24 erkende Nederlandse bouwdeskundigen onder leiding van J.P.A. (Jaap) Nelissen. ZWO
kende mij op 24 mei 1965 een beurs van 1.500 gulden
toe voor een korte studiereis. Ik keek mijn ogen uit in
Japan en leerde hoe ver de Japanners destijds waren
met kunststoftoepassingen en hoe zij worstelden met
woningbouw en stedenbouw. De meeste indruk maakte op mij de traditionele Japanse wooncultuur met
tatami’s en schuifwanden. De reis mondde uit in een
mooi boekje ‘Japan bouwt’. Ik schreef het hoofdstuk
‘Woning en woningbouw’ en leverde een bijdrage als
redactielid. Op 9 maart 1967 werd het eerste exemplaar van het boek aangeboden aan de ambassadeur
van Japan, minister Witte van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid en COP-voorzitter Hendriks. Diezelfde
dag vond een persconferentie in Nieuwspoort plaats.
Tijdens het eerste arbeidsjaar aan de Afdeling Bouwkunde (1965-1966) verrichtte ik – onder het motto:
beter laat dan nooit – een reeks uitvoerige stages bij
organisaties in de frontlinie van woningbouwontwikkelingen in Nederland, zoals de Kerngroep Woningarchitectuur van de Bond van Nederlandse Architecten
BNA (Leo de Jonge e.a.), de afdeling Bouwontwerp van
de Centrale Directie voor de Wederopbouw en Volkshuisvesting van het Ministerie van Volkshuisvesting
en Bouwnijverheid (ir. A.O. Schuil en G.H. Jansen =
Jansen-Pijp), de Stichting Architecten Research (ir. John
Habraken en ir. John Carp), de Bouw- en Woningdienst
Utrecht: W.A.H.W.M. Janssen (= Janssen-Snor), de
Keuzecommissie Efficiënte Woningbouw, de Stichting
Studiegroep Efficiënte Woningbouw (ir. Anne Volbeda)
en het Bouwcentrum (met name de Ontwikkelingscyclus Woningbouw). In 1966 maakte ik deel uit van de
Commissie Basistypen Efficiënte Woningbouw (voorzitter: professor ir. J. van den Broek). Hier startte mijn

samenwerking met F.H. van Gigch en H.M.J. Bonsang
(beiden van de eerder genoemde Afdeling Bouwontwerp). Al deze bezigheden verschaften mij een actueel
beeld van woningontwerp, woningbouw en woningbouwbeleid in Nederland en dat mondde maart 1967
uit in een omvangrijke, losbladige Dokumentatie
Woningbouw, waarvan via de Afdeling Bouwkunde
zo’n 5.000 exemplaren hun weg vonden naar tal van
opleidingen op HBO- en WO-niveau. Later zou Samsom bv (Alphen aan den Rijn) de losbladige Dokumentatie Woningbouw commercieel uitgeven, gevolgd door
de Dokumentatie Stadsvernieuwing. Aan de realisatie
van deze documentaties werkten verschillende student-assistenten mee. Vooral Pieter Groetelaers (eerst
student-assistent, later wetenschappelijk medewerker) speelde een belangrijke rol in de productie van
deze documentaties.
In 1966 deed ik samen met Huib Swets mee aan
de EGKS-prijsvraag ‘Flexibele woningbouw’, maar we
boekten geen succes. In 1967 was ik lid van de Afdeling Staf Commissie van de Afdeling Bouwkunde. In
dat zelfde jaar diende ik een aanvrage in voor een
Harkness Fellowship, waarbij ik mijn proefschriftthema een jaar in de Verenigde Staten zou kunnen uitdiepen, maar mijn aanvrage werd niet gehonoreerd.
Op 1 december 1967 vroeg professor Brouwer, toen
voorzitter van de Afdeling Bouwkunde, voor mij een
vrijstelling van militaire dienst aan ‘wegens onmisbaarheid voor de afdeling’. Op 18 april 1968 kwam de
Beschikking van het Ministerie van Defensie, waarin
ik inderdaad werd vrijgesteld. Mijn activiteiten aan de
TH Delft leverden mij aldus een tijdwinst van bijna
twee jaar op.
Bij het veldwerk voor het proefschriftonderzoek
werd ik in de gelegenheid gesteld om hulptroepen in
te schakelen. Vier Amsterdamse psychologiestudenten
voerden de interviews en de maquette-experimenten
uit. Het typewerk kon ik bijna geheel uitbesteden aan
secretaresses van de Afdeling Bouwkunde. Ik leerde
onder meer van Wouter Smeulers (socioloog aan de
Afdeling Bouwkunde) hoe ik op de TR4-computer van
de TH Delft kon programmeren. Een (te) groot deel
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van mijn voorbereidingstijd van het proefschrift ging
zitten in het programmeren (en steeds weer corrigeren) van statistische bewerkingen van de omvangrijke
datasets. Vermoedelijk is mijn weerzin tegen computers hier geboren.
Toen Adriaan de Groot mij meldde dat hij een jaar
naar de Verenigde Staten zou gaan, kon ik kiezen uit
twee scenario’s: het proces versnellen en promoveren vóór zijn vertrek, of de teugels wat laten vieren
en promoveren nà zijn terugkomst. Ik koos voor het
snelle scenario en promoveerde op 14 februari 1968
op een veel te dik proefschrift: ‘Wonen – kreativiteit
en aanpassing’. De (fors ingekorte, maar nog steeds
kloeke) handelseditie verscheen in 1969 bij Uitgeverij
Mouton (Den Haag/Parijs), een veel beter uitgebalanceerde publicatie die jarenlang als verplichte literatuur
voor bouw- en woonsociologen heeft gegolden. Per 1
januari 1969 werd ik bevorderd tot wetenschappelijk
medewerker I.

Teleac-cursus
Na mijn promotie werd ik overmoedig en diende bij
Teleac een voorstel in voor een televisiecursus ‘Bouwen en Wonen’. Dat voorstel viel in goede aarde: ik
zou de tekst schrijven en Hendrik van Leeuwen, toen
lector aan de Landbouw Hogeschool Wageningen, zou
de presentatie verzorgen. Het voorbereiden van de
vijftien afleveringen bleek echter zeer tijdrovend te
zijn en na de voltooiing van een proefaflevering (over
de opdrachtgever in de woningbouw) constateerde
Hendrik dat dit hem allemaal wel erg veel tijd zou
kosten. Hij gaf ook aan dat hij mijn teksten moeilijk
uit de strot kon krijgen. Uiteindelijk heb ik niet alleen
het cursusboek ‘Bouwen en Wonen. Inleiding in de
woningbouw en volkshuisvesting’ (1971) geschreven,
maar heb ik, na een positieve screentest op 20 maart
1970, ook alle afleveringen gepresenteerd.
Tijdens de voorbereidingen hadden regisseur Joop
de Reede en ik een gesprek met Kees van Kooten bij
hem thuis. Wij zagen graag de cursus doorspekt met

sketches van Van Kooten en De Bie. Het voorstel dat
Van Kooten indiende paste helaas niet in het budget
van Teleac.
De eerste uitzending van de Teleac-cursus vond
op 6 februari 1971 plaats. Dit alles was voor mijzelf
een uiterst leerzame ervaring, omdat ik uitvoerig kon
profiteren van de mediatechnische en didactische
expertise van Teleac. Regisseur Joop de Reede heeft
met mij veel te stellen gehad, maar het resultaat was
bijzonder hoopgevend. Zo’n 3.000 mensen hebben de
cursus geheel gevolgd; de integrale kijkcijfers ken ik
niet, maar toen ik op straat ver van huis een aantal
keren werd herkend, nam ik aan dat die cijfers veel
hoger waren.

Nationale Woningraad (NWR)
Tijdens de eerdergenoemde stageperiode 1965-1966
leerde ik bijna iedereen kennen die van enige betekenis was in de polder van de Nederlandse woningbouw
en volkshuisvesting. Een van hen was A.J.C. Horstman,
hoofd Technisch Bureau van de Nationale Woningraad.
Hij kwam mij zo vaak tegen en stelde mijn toewijding
aan de woningbouw en de volkshuisvesting zodanig
op prijs, dat hij mij vroeg bij de Nationale Woningraad
in dienst te treden. Ik zag er wel wat in. Ik had een
gesprek met mr. Chris M. van den Hoff, directeur van
de NWR, en ik werd per 1 november 1966 als researchingenieur parttime aangesteld (voor twee dagen per
week): na Van den Hoff als tweede academisch geschoolde medewerker bij de NWR. Chris van den Hoff
was een van de eerste goede managers die ik in mijn
leven heb ontmoet. Een van de lessen die ik van hem
leerde: “Je moet je conflicten doseren”. Ik heb geprobeerd deze les in praktijk te brengen, maar het is me
niet altijd gelukt.
Binnen de NWR was ik actief in het ontwikkelen
van keuzeplannen (samen met ervaren architectenbureaus als Bonnema, Martini, Sterenberg, Dekker,
Groosman en Leo de Jonge). Ik nam in 1967 en 1968
het initiatief tot een aantal nieuwbouwprojecten
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waarbij de aanstaande huurders veel inspraak kregen
in de indeling van hun woning (IJsselmonde, Wilma;
Zoetermeer, ERA).
Ik wilde mijn band met de TH Delft niet verliezen en
meende dat een positie met één been in de wetenschap en één been in de praktijk grote voordelen kon
hebben. Die positie kostte vooral steeds meer energie.
Ik legde in mijn VW-kever per jaar 60.000 km af, want
er werd vergaderd van Groningen tot Maastricht, en
kreeg het zowel in Amsterdam als in Delft steeds
drukker. Binnen de NWR werkte ik samen met Hupkes
(die Horstman als hoofd Technisch Bureau was opgevolgd), Schuiveling, Bakker, Van Zijp en Revet.
Aan de Afdeling Bouwkunde werkte ik met enkele
docenten en een groep zeer kritische linkse studenten
aan een nieuwe afstudeerrichting Volkshuisvesting.
De parttime functie als research-ingenieur bij de NWR
was zeer leerzaam, maar ook meer en meer belastend.
Na een dienstverband van anderhalf jaar (1966-1968)
besloot ik mij vanaf 1 maart 1968 weer geheel aan het
werk aan de TH Delft te wijden. Ik werd toen adviseur
van de NWR. Mijn bemoeienissen met de inspraakprojecten in IJsselmonde en Zoetermeer werden gecontinueerd. In IJsselmonde ging op 21 november 1968 de
eerste paal de grond in; in Zoetermeer gebeurde dat
op 8 september 1969.
Op 26 en 27 september 1969 werd tijdens het congres van de Nationale Woningraad te Enschede een gehoor van circa duizend belangstellenden toegesproken
door twee jonge redenaars: de secretaris van de Bouwen Houtbond FNV, Wim Kok en door mij. We zijn later
allebei heel behoorlijk terechtgekomen.

Research-Instituut voor de Woningbouw(RIW)
In 1969 richtte ik het Research-Instituut voor de Woningbouw (RIW) op, waarvan ik meteen – 26 jaar oud
– directeur werd. In het bestuur zaten NWR- en TH
Delft-prominenten. Het RIW was een coproductie van
de NWR en de TH Delft, een combinatie van derde en
eerste geldstroom. Het RIW verwierf zich al snel een

goede reputatie op het gebied van het lokaal en regionaal woningmarktonderzoek en renovatie-onderzoek
(dit laatste deed het RIW in samenwerking met Wim
Revet, renovatiespecialist van de NWR).
Hoewel in die tijd contractresearch aan de Afdeling
Bouwkunde door de meeste mensen als zondig werd
beschouwd, was het toch niet zo moeilijk om het RIW
op te richten. De Afdeling Bouwkunde was toen het
toneel van een linkse revolutie naar Parijs’ model.
Het ‘one man one vote’ systeem werd ingesteld en de
macht van decaan professor ir. Niels Prak werd niet
meer erkend. De ‘democratisering’ sloeg toe, waarbij studenten per hoofd evenveel te zeggen hadden
als docenten. Omdat er nu eenmaal meer studenten
waren dan docenten, hadden de studenten feitelijk de
macht. Besluiten werden òf niet genomen òf op een
Algemene Vergadering, waaraan meestal honderden
mensen deelnamen. Natuurlijk was de decaan de laatste die zo’n vergadering mocht leiden. Enkele keren
viel mij de eer te beurt zo’n Algemene Vergadering te
mogen leiden. Na deze ervaring heb ik alle vergaderingen die ik later heb geleid, als toppunt van eenvoud
en orde ervaren. Op 6 maart 1970 sprak de Afdelingsvergadering Bouwkunde over het RIW en gaf voor het
instituut het groene licht. Het instituut functioneerde
toen al een jaar op volle kracht.
Degene die alles enigszins draaiende hield, was
Guus Giltay Veth, administrateur-secretaris van de
Afdeling Bouwkunde. Na mijn batig saldo van 7 cent
(op een omzet van ruim 30.000 gulden) als penningmeester van de Lustrumcommissie van Stylos in 1964
had ik bij hem veel krediet. Hij vond de oprichting
van het RIW een goede zaak en bekrachtigde nieuwe
aanstellingen van personeel met zijn handtekening,
want hij zag dat de inkomsten uit derdegeldstroomonderzoek rijkelijk vloeiden. Voorts kon ik ook mensen
via de NWR aanstellen. Te midden van de rookwolken
van de Bouwkunde-revolutie kon ik het RIW oprichten
en uitbouwen, zonder dat iemand dat aanvankelijk
in de gaten had, laat staan de betekenis ervan kon
bevroeden. Toen Guus Giltay Veth op 22 oktober 1976
afscheid van de Afdeling Bouwkunde nam, was het

27

Hugo Priemus

RIW binnen de TH Delft stevig verankerd. Op 4 april
1979 is Giltay Veth, overleden: aan hem heb ik veel te
danken.
In 1970 heb ik verschillende pogingen ondernomen
om het RIW een interuniversitair karakter te geven,
c.q. een interuniversitair netwerk van onderzoeksgroepen op het terrein van het bouwen en wonen op
te richten. Ik liep daarbij vermoedelijk te hard van
stapel en ontmoette naast veel steun ook weerstand.
Wel is toen de kiem gelegd voor samenwerking met
een aantal onderzoekers buiten de TH Delft, zoals van
de universiteiten in Utrecht, Wageningen, Nijmegen
en Amsterdam (UvA).
De oprichting van het RIW ontmoette destijds frontaal verzet van buiten de TH Delft, met name vanuit
het Bouwcentrum te Rotterdam. Van Ettinger Sr,
algemeen directeur van het Bouwcentrum, vond dat
hier sprake was van exclusieve taken voor het Bouwcentrum, dat toen zeer nauwe banden had (we zouden
nu spreken van een belangenverstrengeling) met het
Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid.
Het felle verzet van Van Ettinger leidde uiteindelijk tot
een bemiddelingstraject door de toenmalige burgemeester van Leiden mr. G.C. van der Willigen. Diens
conclusie was simpel: de TH Delft is volkomen vrij om
een research-instituut voor woningbouw op te richten.
Daarmee was de monopoliepositie van het Bouwcentrum doorbroken. Ik heb het felle verzet van Van Ettinger destijds vooral geïnterpreteerd als een aanwijzing
dat het RIW zeer serieus werd genomen.
Vele jaren later deed het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onderzoek naar de
toegevoegde waarde van het Bouwcentrum. In dat
kader werd ik op 10 maart 1978 door een zekere Pieter
Winsemius (McKinsey) geïnterviewd. In snel tempo is
de positie van het Bouwcentrum in die periode ontmanteld. Begin jaren tachtig werd ik door en namens
het personeel gepolst om directeur van het Bouwcentrum te worden. Ik heb die uitnodiging na zeer kort
beraad resoluut afgewezen. Enkele jaren later gingen
de restanten van het Bouwcentrum op in het adviesbureau PRC.

Ik werd al snel beschouwd als een nationale woningmarktdeskundige, maar ik voelde mij in toenemende mate gehandicapt door een gebrek aan economische kennis. Ik las links en rechts wel veel over
markten in het algemeen en woningmarkten in het
bijzonder (bijvoorbeeld in publicaties van Leo Grebler
en Bill Grigsby – die ik later ontmoette toen hij in de
periode 12-15 juni 1979 Nederland bezocht –), maar ik
besefte dat markten een economisch verschijnsel vormen en dat inzicht in deze markten een economische
basiskennis vergt. Ik had op 16 september 1971 een
gesprek met de door mij zeer bewonderde Jan Tinbergen, die mij wegwijs maakte in het economie-onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik besloot
naast mijn fulltime baan de avondopleiding Algemene
Economie te volgen. Op 18 november 1971 startte ik
met deze opleiding en ik haalde mijn P-examen in januari 1972. Ik studeerde (cum laude) af op 15 mei 1975,
na een snel verlopen studie in 3,5 jaar kalendertijd.
Als docent heeft vooral professor drs. H.W. Lamberts
indruk op mij gemaakt. Tijdens zijn werkcollege
leerde hij ons hoe je een diepzinnig klassiek wetenschappelijk economisch artikel moet lezen en kan
begrijpen. Werkcollegegenoot in de laatste fase van de
economiestudie was Ton Planken, de latere journalist,
programmamaker en eindredacteur.
In Delft groeide en bloeide het RIW. Deze organisatie
ontwikkelde zich van een minuscuul groepje tot een
erkend onderzoeksinstituut met 20 tot 30 medewerkers. Onze gedachten gingen aanvankelijk uit naar
de status van TNO-instituut, hetgeen het best leek te
passen bij de combinatie van wetenschappelijk onderzoek en contractresearch. Overleg met TNO begon al in
april 1971 en was vooral in september-november 1972
intensief. Een van de jonge RIW-medewerkers, Henk
Westra, trad bij TNO in dienst. Maar toen TNO genoodzaakt was een bezuiniging door te voeren, paste het
binnenhalen van een nieuw instituut niet meer in het
TNO-beleid van hogerhand. Er volgde een transfer van
Westra naar de TH Delft. Het RIW ontwikkelde zich nu
geheel als TH Delft-instituut, steeds nauw samenwerkend met de NWR. Henk Westra heeft zich later tot
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een voorbeeldige allround volkshuisvestingsdeskundige ontwikkeld. Hij overleed (te vroeg) in 2011.
Van 1 tot 8 april 1971 vond de Woonexpoo van de
Jaarbeurs te Utrecht plaats. Voor de inrichting van
deze tentoonstelling werd mij een vèrgaande verantwoordelijkheid toebedeeld. Ik leidde er onder meer
minister Schut van Volkshuisvesting en Prins Claus
rond.
In het Bouwcentrum werd in 1973 een woningmaquette op ware grootte gemaakt met flexibele schuifwanden. Wendelien Lans was verantwoordelijk voor het
maquette-experiment naar de mogelijkheden van een
flexibele indeling. Helaas werd hierover nimmer naar
behoren gepubliceerd.
Binnen het RIW ontwikkelden zich spanningen tussen de medewerkers die primair een affiniteit hadden
met het meer fundamentele wetenschappelijk onderzoek (Jan Kooistra, Frits IJmkers, Pieter Brabers, Hans
Kroes) en de voorstanders van derdegeldstroomonderzoek (Chris Holshuijsen, Joop Overkleeft, Leo van
Duivendijk). Een bemiddelingstraject van professor
Van de Griend (dat kostte het RIW 2000 gulden; ik
vond het zonde van het geld) in de periode 16-20 oktober 1972 mocht niet baten. Onderzoekers als Jan van
der Schaar, Henk Westra en Wendelien Lans namen
een middenpositie in, maar zij noch ik slaagden erin
om fundamenteel en toegepast onderzoek voldoende
te integreren. Door deze tegenstelling werd ook de
multidisciplinaire samenwerking ernstig bemoeilijkt.
Het RIW had in de buitenwereld weliswaar veel gezag,
maar dat gezag werd toch wel zeer eenzijdig ontleend
aan de rol die ik zelf speelde, niet alleen door publicaties, maar ook door tal van lezingen en steeds vaker
optredens voor radio en TV, en kranteninterviews.
Later zouden Jan van der Schaar, Lenny Vulperhorst en
Erik-Hans Klijn steeds meer het gezicht van het RIW
bepalen, maar zover was het in het begin van de jaren
zeventig nog niet. Op 1 januari 1974 veranderde de
naam van het Research Instituut voor de Woningbouw
in RIW Instituut voor Volkshuisvestingsonderzoek.
Het conflict binnen het RIW zou uiteindelijk pas in
1979 naar buiten komen, toen Pieter Brabers en Frits

IJmkers het artikel ‘Priemificatie van de volkshuisvesting’ publiceerden in het tijdschrift Plan, naar aanleiding van de publicatie van mijn boek ‘Volkshuisvesting: begrippen-problemen-beleid’.

Afstudeerrichting Volkshuisvesting en hoogleraarschap
Op 5 mei 1972 schreef Afdelingsvoorzitter professor Brouwer een brief aan de Afdelingsraad met het
voorstel aan mij een interne onderwijsopdracht te
verlenen. Hierin verwees hij naar het besluit van de
Afdelingsraad om per september 1972 de opleiding
Volkshuisvesting in het leven te roepen. Brouwer
schreef: “Ik stel daarom voor aan dr. ir. H. Priemus
door het College van Curatoren een (interne) onderwijsopdracht te doen verlenen, overigens sans
préjudice ten aanzien van een eventueel andere, naar
mijn mening meer passende regeling, waarvoor de
afdeling tezijnertijd zeer wel initiatieven zou kunnen
ontwikkelen”. De door professor Brouwer uitgezette
koers is gevolgd. Op 13 oktober 1974 is Henk Brouwer,
veel te vroeg, overleden. Hij heeft mijn benoeming tot
hoogleraar in 1977 niet meer kunnen meemaken. Voor
mij is hij van doorslaggevende betekenis geweest.
Binnen de Afdeling Bouwkunde kwam, op mijn initiatief en met krachtige steun van professor Brouwer,
de afstudeerrichting Volkshuisvesting, per september
1972 als officiële afstudeerrichting naast architectuur
en stedebouwkunde, succesvol van de grond. Dat was
vooral te danken aan de inzet van Jan ’t Mannetje
(algemeen coördinator), Lex Pouw (coördinator projecten) en een groep van tientallen gemotiveerde studenten. Later zouden vooral Kees van der Flier, André
Thomsen, Jürgen Rosemann, Hubert-Jan Henket, Hein
de Haan en André Mulder zich als dragende docenten
manifesteren.
Mijn verantwoordelijkheid richtte zich primair op
inhoud en samenhang van de vakken. In de Kerngroep
Volkshuisvesting, later de Kernwerkgroep Volkshuisvesting, werkten studenten en docenten samen en
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probeerden vakken en projecten goed te integreren. In
de beroepspraktijk bleken volkshuisvestingsingenieurs
veelgevraagd te zijn. Vooral in de stadsvernieuwing,
waarin de gemeente Rotterdam vooropliep onder aanvoering van wethouder Jan van der Ploeg, werden veel
volkshuisvestingsingenieurs tewerkgesteld. Een van
hen was Pim Vermeulen, die later Van der Ploeg als
wethouder te Rotterdam zou opvolgen, en vervolgens
(tot 2008) directeur van de Bank Nederlandse Gemeenten zou worden.
In 1972 werd John Habraken benoemd als hoogleraar
en kwartiermaker voor de nieuwe Faculteit Bouwkunde aan de TH Eindhoven. Op 7 april 1972 vroeg hij mij
of ik hem wilde ondersteunen en de overstap naar
Eindhoven zou willen maken. Ik overwoog dat serieus,
maar koos voor Delft.
Gezien het succes van de afstudeerrichting Volkshuisvesting lag het voor de hand dat, na het emeritaat
van professor Van Beusekom als parttime hoogleraar
Volkshuisvesting weer een leerstoel Volkshuisvesting
zou worden ingesteld, deze keer fulltime.
Toen kandidaten werden opgeroepen om hun
belangstelling voor deze vacature kenbaar te maken,
sprak het voor mij nagenoeg vanzelf dat ik solliciteerde. Weliswaar was ik keurig gepromoveerd, had ik veel
onderwijservaring en een mooi track record op het
terrein van vakpublicaties en wetenschappelijke publicaties en derdegeldstroomonderzoek, maar ik had
toen nog weinig laten zien op het terrein van buitenlandse activiteiten, wat een van de vereisten voor het
vervullen van een hoogleraarschap is. Ik probeerde
activiteiten te ontplooien tijdens congressen van de
International Federation of Housing and Planning
(IFHP) en het ICAT (International Congress in Architecture and Town Planning) (zie hoofdstuk 16), maar dit
had nog niet geleid tot publicaties in internationale
wetenschappelijke tijdschriften. De stroom internationale publicaties zou pas na 1980 op gang komen.
Een gebrek aan internationale wetenschappelijke
publicaties zou nu – terecht – een hoogleraarschap
in de weg staan, maar daaraan werd toen binnen de
Afdeling Bouwkunde niet zwaar getild. Ik werd voor de

hoogleraarsfunctie voorgedragen en op 1 september
1977 aanvaardde ik (op 34-jarige leeftijd) het ambt als
hoogleraar Volkshuisvesting, een ouderwetse kroonbenoeming. Mijn oratie Volkshuisvesting: ‘Oratio pro
domo’ volgde op 7 december 1977.
Piet Houben was mij per 1 september 1977 als
wetenschappelijk directeur van het RIW opgevolgd.
Ik kon me nu geheel wijden aan de afstudeerrichting
Volkshuisvesting en – na de invoering van de vakgroepenstructuur – de Vakgroep Bestuurswetenschappen,
Organisatiekunde, Economie en Recht (BOER). Daarnaast werd ik steeds actiever in het verzorgen van
lezingen, het deelnemen aan panels en het voorzitten
van studiedagen en conferenties. Van 1976 tot 1984
was ik – daartoe uitgenodigd door Koos Metselaar –
vast medewerker van NRC Handelsblad en verzorgde
gedurende zeven jaar de rubriek ‘Wonen & Bouwen’.
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Reis van de SER-Commissie Opvoering Productiviteit
naar Japan in 1965 om te bestuderen hoe de Japanners bouwden. Van links naar rechts: ikzelf, Kenzo
Tange en Ernst Groosman, Leo de Jonge, W.A.H.W.M.
Janssen (gehurkt) en Wout van de Erve.

Aanbieding rapport ‘Japan Bouwt’ door voorzitter
J.P.A. Nelissen aan de ambassadeur van Japan.
Tussen de ambassadeur en mijzelf staat professor
Mazure, hoogleraar Bouwtechniek, later conrector
van de TH Delft.

Oprichting van het Research-Instituut voor de
Woningbouw (RIW) in 1969 waarvan ik de eerste
directeur werd. De Nationale Woningraad (NWR) en
de TH Delft leverden de bestuursleden. De eerste
medewerkers waren Hans Kroes (links), Pieter Groetelaers (rechts).

Ik promoveerde aan de TH Delft op 14 februari 1968. Professor Henk Brouwer en
professor Adriaan de Groot waren mijn promotoren.

[ 31 ] 31

Mijn proefschrift op het grensvlak van ontwerp, techniek en gedragswetenschappen.
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De Woonexpoo in de Jaarbeurs Utrecht, april 1971. Bezoek van minister Schut en prins Claus, die uitleg van mij krijgen.

Een fanatiek partijtje badminton tijdens het Werkweekend van het
RIW in de Buunderkamp, Hoenderloo (1970).

[ 33 ] 33

Felicitaties van Hans Kombrink en Jan Schaefer en van Ad Oele en Hans Reinen (burgemeester, respectievelijk wethouder van Delft).
Het gebouw van
Bouwkunde, Berlageweg 1 in Delft,
dat de faculteit in
1970 in gebruik
had genomen. In
2008 zou het geheel
door brand verloren
gaan.

Het boekje met de tekst van mijn oratie.

Met Mieke, Lian en Guido tijdens de receptie na de oratie op 7 december 1977 naar
aanleiding van mijn benoeming tot hoogleraar Volkshuisvesting aan de TH Delft op 1
september van dat jaar.
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5
Tussen RIW en OTB;
Faculteit Bouwkunde (1977-1985)

De periode 1977-1985 was de bloeiperiode van de
afstudeerrichting Volkshuisvesting. Sinds 1977 concentreerde ik mij volledig op het volkshuisvestingsonderwijs en het onderzoek in de vakgroep Bestuurswetenschappen, Organisatiekunde, Economie en Recht
(BOER). Van 1977 dateert mijn samenwerking met
de secretaresses Ineke Groeneveld (die mij tot haar
pensioen in 2014 heeft geassisteerd) en Anneke van
Cooten (die in 2004 is overleden). Voorts kwam toen de
samenwerking met de jurist Carel Adriaansens van de
grond. Voor mijn gevoel was ik nog maar nauwelijks
als hoogleraar gesetteld, of er begonnen zich discussies te ontspinnen over een nieuwe decaan voor de
Afdeling Bouwkunde, als opvolger van professor ir.
Rinus Gout. In mijn agenda wordt al op 9 mei 1978
voor het eerst gerept over het zogeheten Decanenberaad. In 1979 werd het overleg geïntensiveerd en werd
er gesproken over de Commissie van Goede Diensten
‘Nieuwe decaan’. Klassieke ideeën over anciënniteit
bleken opzij te worden gezet. Vele collega’s vonden dat

ik de kar moest trekken. Ik wilde de afstudeerrichting
Volkshuisvesting niet onbeheerd achterlaten (er waren
overigens in dat kader inmiddels verschillende docenten actief) en bedong dat één medewerker (Jan van der
Schaar) en twee student-assistenten (Hans van Fulpen
en Frank Neuerburg) zouden worden aangesteld ten
behoeve van de afstudeerrichting. Toen deze voorwaarde werd geaccepteerd, was er geen houden meer
aan.

Eerste decanaat (1979-1981)
Op 30 augustus 1979 kwam het aspirant-afdelingsbestuur bijeen, dat mijn beleidsprogramma accepteerde.
Per 1 september 1979 werd ik als decaan van de Afdeling Bouwkunde benoemd. Op 3 september 1979 hield
ik mijn openingsrede als decaan in zaal A van het
Gebouw voor Bouwkunde. Rector Magnificus was de
bestuurlijk onopvallende Kievits; de op de voorgrond
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tredende voorzitter van het College van Bestuur (CvB)
was Cor de Hart.
Het Afdelingsbestuur bestond uit Jan van der Woord,
Jo Soeter, Jitske Meijering-Zijlstra en het student-lid
Erik Pasveer. Het was spitsroeden lopen, omdat de Afdeling Bouwkunde bij het CvB niet best stond aangeschreven na de revolutionaire periode sinds 1968, die
landelijk bekend was geworden. Binnen de Afdeling
waren de verhoudingen sinds het eind van de jaren
zestig zeer gepolitiseerd en gepolariseerd en de Afdelingsraad had in die jaren vèrgaande bevoegdheden,
zoals het budgetrecht.
Binnen de Afdeling heb ik geprobeerd om wat meer
discipline en rationaliteit te brengen, onder meer door
de benoeming van hoogleraren met een wat meer wetenschappelijke achtergrond. De beleidsmarges waren
echter smal.

NIAS (1) (1981-1982)
De termijn voor een decaan was in die tijd twee jaar.
Op 1 september 1981 maakte ik plaats voor mijn opvolger, professor ir. Age van Randen. Ik had een grote
behoefte aan een sabbatical leave om na twee jaar
decaanschap vol vergaderingen weer wetenschappelijke energie en kennis bij te tanken. Ik had me gemeld
bij het Netherlands Institute for Advanced Studies
(NIAS) te Wassenaar, waar ik per 1 september 1981 als
research fellow werd toegelaten. Het NIAS ligt 11 km
van mijn woonhuis, via de duinen 15 km. De NIAS-periode was in elk geval bevorderlijk voor mijn hardloopcarrière (die pas in 1977 was gestart). Ik rende enkele
dagen per week van huis naar het NIAS, douchte na
afloop, had extra kleren op het NIAS en rende aan het
eind van de middag weer naar huis terug: 30 km per
dag. Mijn snelheid en conditie vlogen omhoog. Ik las
en schreef veel tijdens deze (eerste) NIAS-periode,
waarin ik onder meer het boek ‘Verhuistheorieën en
de verdeling van de woningvoorraad’ schreef. Ook het
schrijven van artikelen in internationale tijdschriften
kreeg een impuls, mede door de stimulerende interna-

tionale contacten op het NIAS.
Overigens liepen er ook veel projecten buiten het
NIAS door: het werk (met Carel Adriaansens) voor de
Taakgroep Woningdistributie van de gemeente Amsterdam, het onderwijs aan de Afdeling Bouwkunde
en de coördinatie van het onderzoek in Blok I van het
Structuuronderzoek Bouwnijverheid (zie hoofdstuk 9).

Tweede decanaat (1982-1983)
Toen ik het NIAS in augustus 1982 achter me liet, was
dat met een gevoel van weemoed. Het universitair
bestuur, ook dat in Delft, was ver van me af komen te
staan. Toen ik in september 1982 mijn werkzaamheden aan de Afdeling Bouwkunde hervatte (of liever:
intensiveerde), ving ik iets op over draconische bezuinigingen die de Afdeling mogelijk zouden treffen.
En toen gebeurde er iets dramatisch. Age van Randen
kreeg te horen dat hij lymphekanker had en met
spoed moest worden geopereerd. In de zelfde periode
deden inderdaad bezuinigingsplannen in de universitaire wereld de ronde. Er werd gesproken over een
acuut opheffingsgevaar voor de Afdeling Bouwkunde.
Van Randen moest op korte termijn worden opgevolgd, en wel door iemand met bestuurlijke ervaring.
Vluchten hielp niet meer. Op 1 december 1982 trad ik
voor de tweede keer aan als decaan. De operatie van
Age van Randen was gecompliceerd, maar verliep buitengewoon succesvol. Op 15 december 1982 bezocht ik
hem in ziekenhuis Dijkzigt te Rotterdam. Hij herstelde
volledig en is – op het moment dat ik dit schrijf (2015)
– gelukkig still going strong.
In de schermutselingen met het CvB ontwikkelde
zich een conflict tussen mij en voorzitter Cor de Hart,
dat zich in 1983 ontlaadde (zie hoofdstuk 13).

Studiereis Verenigde Staten (1983)
Ik kwam bij het lezen van internationale boeken en
tijdschriften met grote regelmaat Amerikaanse onder-
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zoekers tegen die kennelijk aan gerenommeerde onderzoeksinstituten in de Verenigde Staten waren verbonden. Inmiddels kende ik Bill Grigsby (University of
Pennsylvania, Philadelphia), Otto Hetzel (Wayne State
University, Detroit) en Anthony Downs (Brookings
Institution, Washington DC) van wie ik veel leerde. Ik
begon actief te worden met het schrijven van artikelen
voor internationale wetenschappelijke tijdschriften
zoals Urban Law & Policy, het International Journal
of Urban and Regional Research, Urban Studies en
Housing Studies. Ik schreef vanuit het NIAS een stuk
of twintig mij uit de literatuur bekende Amerikaanse
onderzoekers aan ter voorbereiding van een studiereis die mij in de periode 18 juni – 16 juli 1983 in het
oostelijk deel van de Verenigde Staten langs een reeks
onderzoeksinstituten en individuele deskundigen
op het terrein van housing en urban studies voerde.
In de periode 18-24 juni 1983 nam ik eerst deel aan
het World Congress on Land Policy van het Lincoln
Institute for Land Policy in Cambridge (Mass.). Uit deze
periode dateren mijn eerste contacten met het Massachusetts Institute of Technology in Cambridge.

NIAS (2) (1983-1984)
Op 1 september 1983 zwaaide ik ten tweede male als
decaan af. Ik vond dat ik weer toe was aan een sabbatical periode, om de inhoudelijke achterstand verder
in te halen. Ik werd toegelaten tot het NIAS, opnieuw
voor een jaar (1 september 1983 – 1 september 1984),
deze keer als visiting scholar. Gedurende die periode
heb ik opnieuw veel gelezen en veel geschreven op
het terrein van volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing, en onderhield ik veel internationale contacten.
Tijdens deze tweede NIAS-periode werd de basis
verstevigd voor een groeiende stroom artikelen in
internationale wetenschappelijke tijdschriften.
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1978, vlak na de benoeming tot hoogleraar
Volkshuisvesting.

In actie tijdens de Midwintermarathon van
Apeldoorn, 1981. Ik was inmiddels fanatiek hardloper
en combineerde werk en sporten zo vaak als ik kon.
Zo rende ik vaak tussen huis en het NIAS waar ik
enkele sabbaticals doorbracht.

[ 39 ] 39

Op mijn werkkamer op de afdeling Bouwkunde, april
1984 en 1996. In de loop der jaren ben ik vaak op
mijn werkkamer gefotografeerd. Kennelijk sprak mijn
archivering tot de verbeelding.

Portretfoto, 1984.
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6
Onderzoeksinstituut OTB (1985-2003)

Bestuurskundige afstudeervarianten
In het kader van de beleidsvoornemens Taakverdeling
en Concentratie Wetenschappelijk Onderwijs van 17
mei 1983 liet minister Deetman van Onderwijs en
Wetenschappen weten het gewenst te achten dat de
nationale opleidingscapaciteit op het terrein van de
bestuurskunde zou worden vergroot. Hij dacht hierbij
aan de bekostiging van een eerstefase-opleiding
Bestuurskunde in het cluster Rijksuniversiteit Leiden
(RUL)-Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)-Technische Hogeschool Delft (THD).
Eind mei 1983 stelden de Colleges van Bestuur van
deze drie universiteiten de interuniversitaire Voorbereidingscommissie Bestuurskunde-opleiding in.
Namens de TH Delft nam professor mr. Hans Wessel
deel aan deze commissie, die in december 1983 haar
rapport uitbracht onder de titel ‘Voorstel voor een
universitaire opleiding Bestuurskunde in Zuid-West
Nederland’.

Het CvB nodigde vervolgens een werkgroep-ad-hoc
uit om een schets voor een bestuurskundige afstudeerrichting voor technische studierichtingen te
vervaardigen. Deze werkgroep bestond uit professor
dr. ir. M.J.M. Bogaerts (Geodesie), professor ir. A.A.J.
Pols (Civiele Techniek) en D.P. Onderwater (secretaris),
terwijl professor mr. J. Wessel (Wijsbegeerte & Maatschappijwetenschappen) als informant optrad. Deze
werkgroep stelde voor een bestuurskunde-variant te
introduceren in de opleidingen Civiele Techniek, Geodesie en Bouwkunde.
Er werd een Werkgroep Bestuurskunde curriculum
TH Delft gevormd, onder voorzitterschap van professor mr. J. Wessel, die op 5 februari 1985 het rapport
‘Bestuurskunde in Delft’ publiceerde. Hierin werden de
opleidingsvarianten ‘Bestuurskunde’ uitgewerkt, die
met name werden gericht op de gebouwde omgeving.
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Oprichting OTB
Op 7 februari 1985 stelde het CvB de Voorbereidingsgroep OTB (Onderzoeksinstituut Technische Bestuurskunde) samen, bestaande uit professor dr. ir. M.J.M.
Bogaerts, professor ir. A.A.J. Pols, professor mr. J. Wessel en mijzelf. Deze groep werd gevraagd een onderzoeksprogramma op te stellen, waarbij de betrokken
vakgroepen en afdelingen werd aanbevolen om de
instelling van een interfacultaire werkgroep ex artikel
18 WUB te bevorderen, die zich zou bezighouden met
technisch-bestuurskundig onderzoek. Het CvB nam dit
besluit mede in het licht van de toewijzing van gelden
door de minister van Onderwijs en Wetenschappen
ten behoeve van het technisch-bestuurskundig onderzoek aan de TH Delft. Voor 1985 was 230.000 gulden
extra beschikbaar, voor 1986 440.000 gulden en voor
1987 650.000 gulden. In april 1985 bracht de Voorbereidingsgroep OTB een rapport uit.
In dit rapport werd voorgesteld om op korte termijn
de Werkgroep OTB te vormen, later te ontwikkelen
tot een interfacultair onderzoeksinstituut, waarbij
de Faculteiten Geodesie, Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen (W&M), Civiele Techniek (CT) en
Bouwkunde eerstegeldstroomformatie inbrachten en
er financiering werd gevraagd voor de aanstelling van
twee universitaire hoofddocenten. Dat laatste leidde
tot de aanstelling van dr. ir. Wil A.H. Thissen en drs. Johan B.S. Conijn. De TH Delft had al vóór de oprichting
van het OTB centraal onderzoeksmiddelen aan mij
toegekend uit de zogeheten THD Vrije Beleidsruimte
(VBR). Eerst scoorde ik met het project ‘Zelfwerkzaamheid in de woningsector’ (geleid door Ans Metselaar),
vervolgens met het project ‘Sloop van naoorlogse
woningen’ (geleid door Ton Hoenderdos, in samenwerking met professor ir. Niels L. Prak). Beide projecten
ontwikkelden zich binnen enkele jaren tot complete
onderzoeksprogramma’s, mede dankzij een aanzwellende derdegeldstroomfinanciering.
Vanuit de Afdeling Bouwkunde werden in het OTB
tienden ingebracht, gefinancierd uit de beide genoemde VBR-projecten ‘Zelfwerkzaamheid in de woning-

bouw’ (1983-1985), respectievelijk ‘(Dreigende) sloop
van naoorlogse woningen’ (1984-1987). Tot 1 januari
1989 ging het om de volgende beschermde tienden (3,3
wp en 1,1 nwp eerste geldstroom): Priemus 0,5 wp, Van
der Schaar 0,1 wp, Groetelaers 0,8 wp, Adriaansens 0,1
wp, Metselaar 1,0 wp (VBR), Hoenderdos 0,5 wp (VBR),
Prak 0,3 wp, Neuerburg 0,4 nwp, Groeneveld 0,7 nwp.
Voorts bracht ik 4,0 wp en 2,8 nwp in, gefinancierd uit
de derde geldstroom (veel DGVH-onderzoek, het programma ‘Technisch beheer’ van het IOP Bouw en het
WRR-onderzoek ‘Marges van volkshuisvestingsbeleid’).
De op te richten werkgroep had als taak om het
onderzoek op het gebied van de technische bestuurskunde in relatie tot de gebouwde omgeving aan de TH
Delft tot ontwikkeling te brengen, in een vruchtbare
wisselwerking met het bestuurskunde-onderwijs aan
de TH Delft.
Op 17 juni 1985 legde het CvB de plannen voor
de werkgroep OTB aan de Hogeschoolraad voor. De
besluiten tot instelling van de Werkgroep OTB waren
inmiddels genomen door vijf vakgroepen:
• Bestuurswetenschappen, Organisatiekunde, Economie en Recht (Bouwkunde, 14 maart 1985)
• Techniek, Bedrijf en Bestuur (W&M, 26 maart 1985)
• Toegepaste en Planologische Geodesie (Geodesie,
28 maart 1985)
• Stedebouwkunde en Planologie (Bouwkunde, 16
april 1985)
• Civiele Planologie (Civiele Techniek, 18 april 1985).
In de maanden mei en juni 1985 bekrachtigden de
Afdelingsraden van de vier betrokken afdelingen deze
besluiten, waarmee de oprichting van het OTB een feit
was. Op 25 juli 1985 was het Reglement Werkgroep
OTB gereed.
Het OTB-Bestuur bestond uit de hoogleraren Albert
Pols (voorzitter), Theo Bogaerts, Hans Wessel, Paul
Drewe en Carel Adriaansens. Ik werd aangewezen als
hoogleraar-directeur voor de periode tot 1 september
1987. “Op dat moment wordt bezien hoe in de dagelijkse leiding van de werkgroep zal worden voorzien.”
Geodesie werd aangewezen als penvoerende afdeling.
Het CvB en de Afdelingsraden gingen met de voor-
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stellen akkoord. Per 1 september 1985 ging de Onderzoekwerkgroep OTB van start.
In 1985 werden voor het eerst de contouren geschetst van een door het OTB te verzorgen tweejarige
tweedefase-opleiding ‘Ontwerp-, plannings- en beheerstechnieken voor bouwen en gebouwde omgeving’ (OPB).
Op 1 oktober 1985 werd het Onderzoeksinstituut
voor Technische Bestuurskunde (OTB) officieel geopend door VROM-minister dr. Pieter Winsemius, drs.
Peter Dordregter (directeur Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en professor dr. Hans Dirken (Rector
Magnificus TH Delft).
Op 3 oktober 1985 ontving ik een boze brief van
Henk Voogd, ex-medewerker van de Faculteit Civiele
Techniek van de TH Delft en juist als hoogleraar aan
de Rijksuniversiteit Groningen benoemd. Hij was in
de kersverse OTB-brochure genoemd als OTB-medewerker. Weliswaar was hij door professor Pols bij het
OTB aangemeld, maar daarvan wist hij niets en hij
was – zeker na zijn vertrek uit Delft – niet voornemens
in het OTB te participeren. Dit incident illustreert het
virtuele karakter van de eerstegeldstroomformatie van
het OTB, zoals deze bij de start was ingebracht vanuit
sommige afdelingen.
Het OTB vestigde zich – na een interne verbouwing
– begin 1986 in het Gebouw voor Geodesie, Thijsseweg
11, Delft, in de verste uithoek van de Delftse campus.
Daartoe had het CvB al op 6 juni 1985 besloten.
Op 1 september 1986 veranderde de naam van de
Technische Hogeschool Delft in Technische Universiteit Delft. Sindsdien wordt niet meer over afdelingen
maar over faculteiten gesproken.

OTB uit de startblokken
Doelstelling van het OTB was het verrichten van
zowel fundamenteel als toegepast onderzoek op het
gebied van de technische bestuurskunde en voorts
het verzorgen van de nadoctorale beroepsopleiding
Technische Bestuurskunde / Ontwerp-, plannings- en

beheertechnieken voor bouwen en gebouwde omgeving (TB/OPB).
Het OTB richtte het technisch-bestuurskundig
onderzoek vooral op het volkshuisvestingsbeleid, het
stadsvernieuwingsbeleid, de ruimtelijke ordening, de
stadsontwikkeling, de landinrichting, het milieubeleid, het grondbeleid, het infrastructuurbeleid en het
bouwbeleid.
De nadoctorale opleiding was een tweejarige opleiding: een combinatie van een vakkenpakket (gemiddeld één dag per week) en een of meer onderzoeksprojecten die extern werden gefinancierd (gemiddeld vier
dagen per week).
Op 21 april 1987 besloot het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen deze opleiding krachtig te
subsidiëren.
Er werden OTB-secties opgericht, geleid door coördinatoren die samen het Coördinatieteam vormden.
Wil Thissen was plaatsvervangend directeur. Vanaf
de start participeerde het OTB in het Innovatiegericht
Onderzoeksprogramma Bouw, gefinancierd door het
Ministerie van Economische Zaken. Het instituut
participeerde in het Nederlands Expertisecentrum
voor Ruimtelijke Informatieverwerking (Nexpri), in
de onderzoekschool Netherlands Graduate School
for Housing and Urban Research NETHUR en werkte samen met de Europese Faculty of Land Use and
Development te Straatsburg. In 1986 raakte het OTB
nauw betrokken bij het onderzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwsubsidies, waaraan twee
OTB-medewerkers (Ans Metselaar en Harry van der
Heijden) werden uitgeleend en waarvoor twee grote
onderzoekingen werden uitgevoerd (zie hoofdstuk 18).
Het eerste verslag over de werkzaamheden van het
OTB betrof de jaren 1985, 1986 en 1987. Sindsdien
verschijnt elk jaar een jaarverslag waarin de onderzoeksactiviteiten en de kennisoverdracht worden
gespecificeerd.
In december 1985 verscheen het Voorlopig Onderzoeksprogramma 1986-1990 van het OTB. Reeds in dit
programma kondigde het OTB aan zich internationaal
te willen profileren en meer tweedegeldstroomonder-
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zoek te willen verwerven.
De Strategiecommissie Technische Bestuurskunde (voorzitter: professor ir. Albert Pols) produceerde
in januari 1987 het rapport met de ontwikkelingsstrategie 1987-1991 van het OTB. Hierin werden vier
thematische invalshoeken geschetst: algemene
beleidsvraagstukken, overheidsuitgaven, bestuurlijke
organisatie (+ wetgeving en overheidsmanagement) en
informatiemanagement. Voorts werden zeven beleidsterreinen gespecificeerd: volkshuisvestingsbeleid,
bouwnijverheid en bouwbeleid, stedelijke vernieuwing
en stadsvernieuwingsbeleid, ruimtelijk beleid, onroerendgoedbeleid, infrastructuurbeleid en milieubeleid.
Met name de thematische invalshoeken waren in dat
stadium hoog gegrepen gezien de toenmalige bescheiden expertise van de OTB-staf en de OTB-directeur.
In 1987 manifesteerde zich binnen het OTB een
probleem van snel toenemende omvang. Albert Pols,
Wil Thissen en Peter van der Veer wilden bij nader
inzien een andere inhoud geven aan het begrip ‘technische bestuurskunde’ dan het OTB had gekozen. Het
zou vooral een bèta-interpretatie moeten zijn van
bestuurskundige vraagstukken, gebaseerd op systems engineering en policy analysis zoals dat onder
meer bij RAND Corporation in zwang was. Dr. Warren
Walker van RAND Corporation is geruime tijd naar het
OTB gehaald, waar hij in de nadoctorale opleiding van
het OTB de studenten (en ook de docenten) inwijdde
in de grondbeginselen van policy analysis. Albert Pols
c.s. kregen steeds meer moeite met de eenzijdige oriëntatie van het OTB op volkshuisvesting en stedelijk
onderzoek en wilden een instituut dat een veel breder
arsenaal van invalshoeken en toepassingsgebieden
kende. De nadruk zou veel meer op de methodologie,
het bètaprofiel en de policy analysis-aanpak moeten
liggen. Mijn standpunt was dat ik dat een aantrekkelijk perspectief vond, maar dat vooral Pols, Thissen en
Van der Veer zelf daaraan vorm zouden moeten geven:
zij waren in deze materie thuis, ik in veel mindere
mate. In de praktijk vertoonden Pols c.s. vooral onmacht: zij waren niet bijster productief in het publiceren van bijdragen aan internationale wetenschap-

pelijke tijdschriften en zij konden uit andere sectoren
weinig substantiële financieringsstromen mobiliseren.
Professor Schodek, hoogleraar van het MIT, was een
half jaar gastdocent aan het OTB. Daarin leverde hij
mooie publicaties af over bouwinformatica, maar hij
communiceerde nauwelijks en wist geen mensen op
sleeptouw te krijgen.
Onderwijl had de Universiteit van Amsterdam mij
voorgedragen als part-time hoogleraar Volkshuisvesting/Ruimtelijke Ordening. Op 23 april 1987 werd dit
nieuws gemeld in Delta, het blad van de TU Delft. Op 7
mei 1987 was een cartoon in Delta aan mijn gesplitste
aanstelling Delft-Amsterdam gewijd. Na rijp beraad
besloot ik om voor 100% te kiezen voor de TU Delft. Op
10 september 1987 meldde Delta: “Priemus blijft toch
in Delft”. Kort daarna zou Jan van der Schaar op de
Amsterdamse part-time leerstoel worden benoemd.

Naar een boedelscheiding OTB-WTB
Op 1 juli 1987 bereikte de spanning binnen het OTB
een climax. Voorzitter Albert Pols herinnerde zich dat
ik in beginsel voor twee jaar als wetenschappelijk
directeur was benoemd. Zonder overleg onthief hij mij
van mijn functie en nomineerde Wil Thissen als nieuwe directeur. Ik verliet voortijdig de vergadering van
het OTB-bestuur, waarin dit onverhoeds werd gemeld,
ging vroeg naar huis en belde ’s avonds een voor een
de leden van het OTB-bestuur. Daaruit bleek dat Albert
Pols een éénmansactie had ondernomen, en voorts
dat Wil Thissen niet stond te trappelen om het OTB te
leiden, juist omdat het OTB een koers volgde die ver
afstond van zijn ideaalbeeld. Hij nomineerde Pieter
Groetelaers voor het leiden van het OTB, die daarvoor niets voelde. Ik schreef Albert Pols een brief met
de mededeling dat niet ik maar hij zich zou moeten
terugtrekken na deze onbesuisde actie. Theo Bogaerts
bleek bereid te zijn om de taak van OTB-voorzitter
op zich te nemen. De OTB-medewerkers kozen voor
mij, met uitzondering van Wil Thissen, Peter van der
Veer, Folke Wierda en Rob van der Heijden. Bovendien
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hadden twee mensen uit de staf van professor Wessel, Willem Wijting en Fred Hobma (niet bij het OTB
gedetacheerd), sympathie voor de actie van Pols c.s.
die al snel werd geframed als een streven naar meer
fundamenteel onderzoek.
In mijn brief aan Albert Pols d.d. 3 juli 1987 zegde ik
mijn vertrouwen in hem op en meldde dat hij ook bij
zijn medebestuursleden niet langer het vertrouwen
genoot. Ik verzocht hem om het voorzitterschap van
het OTB en de nadoctorale opleiding neer te leggen. In
zijn brief d.d. 14 september 1987 aan alle OTB-ers stelde Albert Pols dat de functie van directeur van het OTB
vacant was of zelfs niet meer bestond: “De wenselijke
verbreding van het bestuur en de aanwijzing van een
(nieuwe) directeur zal onderwerp van overleg met de
betrokken faculteiten moeten zijn”.
Een groot aantal OTB-medewerkers meldde aan
Rector Magnificus Hans Dirken dat zij mij bleven zien
als OTB-directeur die de dagelijkse leiding bleef uitoefenen.
Het leek alsof het schisma ‘fundamenteel-toegepast onderzoek’ uit de RIW-tijd weerkeerde. De Rector
Magnificus kwam tot de verstandige conclusie dat
een boedelscheiding onvermijdelijk was. Het CvB nam
op 24 september 1987 een principebesluit, dat leidde
tot de vorming van de WTB (Werkgroep Technische Bestuurskunde) en het OTB. Theo Bogaerts volgde Albert
Pols als OTB-voorzitter op. Over de taakafbakening
van WTB en OTB bestond toen geen duidelijkheid.
Dat gold met name voor de nadoctorale opleiding TB/
OPB. Het CvB-besluit van 24 september 1987 hield ook
de instelling in van de Adviescommissie Technische
Bestuurskunde (Commissie-Schut). Op 1 oktober 1987
verliet Albert Pols het OTB.
Op 23 oktober 1987 schreven de nadoctorale cursisten (die de beroepsopleiding TB/OPB volgden) aan
de Rector Magnificus dat zij de opleiding TB/OPB zien
als onderdeel van het OTB. In een nader besluit d.d. 5
november 1987 wees het CvB de nadoctorale opleiding niettemin toe aan de WTB. Wil Thissen en Peter
van der Veer stelden voor dat iedere persoon zelf kon
kiezen of hij/zij in het OTB of het WTB verder wilde.

Zij stelden een discussienotitie Profilering Technische
Bestuurskunde (d.d. 10 november 1987) op.
In een brief d.d. 11 november 1987 aan de faculteitsbesturen maakten Wil Thissen en Peter van der Veer
melding van een crisis binnen het OTB: “Aanleiding
tot de crisis was de constatering dat, na twee jaar,
het vakgebied Technische Bestuurskunde nog niet op
een herkenbare wijze tot ontwikkeling was gekomen,
gevolgd door een fundamenteel verschil van mening
over de in dit verband hiermee benodigde koerswijziging”.
In een brief d.d. 3 december 1987 aan het CvB claimde ik de verantwoordelijkheid van het OTB voor de
nadoctorale opleiding TB/OPB. Het OTB had immers de
cofinanciering door een flink aantal publieke en private instellingen, alsmede de miljoenensubsidie van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen geregeld
en zich ten opzichte van deze financiers expliciet
gecommitteerd.
Op 17 december 1987 besloot het CvB om het OTB
als interfacultair onderzoeksinstituut (ex artikel 98
WWO) op te richten, met als deelnemende Faculteiten:
Geodesie (penvoerend), Bouwkunde, Wijsbegeerte en
Technische Maatschappijwetenschappen (WTM) en
Civiele Techniek. Het OTB was nu definitief ingebed
in de structuur van de TU Delft. De boedelscheiding
OTB-WTB betrof een interim-oplossing, geldend tot
uiterlijk 31 december 1988.
De taken van WTB en OTB werden nader omschreven. Het OTB werd verantwoordelijk voor onderzoek
en nadoctorale opleiding, de WTB voor het onderwijs
en het voorbereiden van een experimentele studierichting technische bestuurskunde. Thissen en Van
der Veer werden aan het WTB toegewezen (uit het
OTB-budget te betalen), Hobma, Van der Heijden en
Wierda aan het OTB.
Op 1 februari 1988 meldden de besturen van Bouwkunde, Civiele Techniek en Geodesie dat de faculteitsbesturen hadden besloten een Werkgroep Technische
Bestuurskunde op te richten. In het gebouw van de
Faculteit Civiele Techniek ontwikkelde zich de kern
van deze werkgroep, die zich in eerste instantie vooral
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toelegde op het sterker profileren van het technischbestuurskundig onderwijs.
Op 26 januari 1988 berichtte Van Lamsweerde, secretaris-beheerder van de Faculteit Geodesie, aan Thissen
en Van der Veer dat zij in de WTB zijn geplaatst. Dan
hebben beiden het Gebouw van Geodesie al verlaten.
Van Lamsweerde: “Overigens heb ik geconstateerd dat
U een Apple Mac PC en een volledig archief van het
OTB uit Uw kamer op de 6e verdieping hebt meegenomen. U dient de Apple Mac PC en het archief onmiddellijk bij de secretaris-beheerder van Geodesie of het
OTB terug te brengen”.
Hobma, Van der Heijden en Wierda hadden een
uitgesproken voorkeur om in WTB-verband verder
te gaan en negeerden het CvB-besluit dat hen aan
het OTB toewees. Zij verhuisden naar het Gebouw
voor Civiele Techniek, met instemming van professor
ir. Han Wiggerts, die als voorzitter van de WTB was
aangewezen. Rob van der Heijden was per 1 oktober
1987 aangesteld, maar is nimmer waargenomen in het
Gebouw voor Geodesie. Hoewel het OTB hem betaalde,
werkte hij binnen de Faculteit Civiele Techniek in de
groep van professor Pols. Het CvB greep niet in. Soms
heeft de universitaire organisatie iets anarchistisch.
In het weekblad Delta van 18 februari 1988 verscheen een tendentieus artikel van Frank Steenkamp onder de titel ‘Wie bestuurt nou de technische
bestuurskunde?’ Hierin werd het conflict tussen Pols
en het OTB getypeerd als een coupe van de wetenschappelijk directeur. De bestuursvergadering van het
OTB van 1 juli 1987 werd geschetst, waarin voorzitter
Pols voorstelde dat het OTB zich weer verspreidde over
de gebouwen van de vier deelnemende faculteiten.
Dit was de vergadering die ik boos en teleurgesteld
halverwege had verlaten, omdat ik vond dat de voorzitter een bom onder het OTB had gelegd. Steenkamp
schetste de door het CvB gesanctioneerde boedelscheiding tussen het OTB en de WTB. De rolverdeling
leek helder: onderzoek bij het OTB, onderwijs bij de
WTB. Steenkamp beschreef vervolgens het conflict
over de positie van de nadoctorale opleiding Technische Bestuurskunde.

Han Wiggerts claimde de zeggenschap over de nadoctorale opleiding. Ik verdedigde de stelling dat O&W
de stimuleringssubsidie aan het OTB had verstrekt en
dat de nadoctorale opleiding en het contractonderzoek onverbrekelijk met elkaar samenhingen. Het CvB
heeft in zijn definitieve besluitvorming mijn stellingname gevolgd.
Op 2 oktober 1988 stelde Wiggerts voor dat de WTB
zich verder ontwikkelt om te komen tot een opleiding
Technische Bestuurskunde. Het OTB zou zich zijns
inziens verder kunnen profileren als ‘Delft Institute
for Housing and Urban Studies’. Op 1 november 1988
richtte Wiggerts zich in een brief tot het CvB, waarin
hij pleitte voor een verlenging van de interimperiode
van de boedelscheiding OTB-WTB en voor een royaler
WTB-budget.
Op voorspraak van een externe commissie met
secretarissen-generaal als Hans Smits (toen: Ministerie van Verkeer en Waterstaat) en Peter Idenburg
(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport),
met Pieter Winsemius en met steun van mr. H.J.
Zeevalking (voorzitter CvB) en een nipte meerderheid
van de Hogeschoolraad ontwikkelde de WTB zich
verrassend snel tot de nieuwe Faculteit Technische
Bestuurskunde, geleid door professor dr. Henk Sol
die in de gespannen relatie met het OTB geen enkele
rol had gespeeld. Met hem sprak ik in 1988 af dat het
begrip ‘technische bestuurskunde’ intern en extern
voorbehouden zou zijn aan de nieuwe faculteit en de
nieuwe BSc/MSc-opleiding, en dat het instituut verder
door het leven zou gaan als Onderzoeksinstituut OTB
(zonder puntjes, vergelijk: ANWB en VPRO). Het profiel
van het OTB wordt het best omschreven in de Engelse
naam die we vaststelden: OTB Research Institute for
Housing, Urban and Mobility Studies, veel later getransformeerd tot OTB Research Institute for the Built
Environment.
Op 3 februari 1989 vroeg OTB-voorzitter Bogaerts in
een brief aan het CvB om, nu het rapport van de Structuurcommissie Technische Bestuurskunde (Commissie Schut-Oele) was verschenen, de institutionalisering
van het OTB los te koppelen van nadere besluitvor-
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ming van de TUD inzake de opleiding technische
bestuurskunde. Voorts verzocht Bogaerts het CvB om
akkoord te gaan met de geplande uitbreiding van het
Gebouw voor Geodesie ten behoeve van het OTB.
Op 5 februari 1990 schreef professor Wessel, als
voorzitter van de Interfacultaire Werkgroep Technische Bestuurskunde, een brandbrief aan het CvB en
keerde zich tegen formele instelling van het OTB, met
taken op het gebied van onderwijs en onderzoek in de
technische bestuurskunde, inclusief tweedefaseopleiding. De bevindingen van de adviescommissie onder
voorzitterschap van mr. Henk Zeevalking moesten
zijns inziens worden afgewacht.
Op 10 september 1990 schreven professor. J. van Tol
(decaan Bouwkunde) en professor dr. ir. G.H. Ligterink (decaan Geodesie) een brief aan het CvB met het
verzoek het OTB definitief als interfacultair onderzoeksinstituut te formaliseren.
Vanaf 1990 deed ik, met steun van het OTB-bestuur,
verwoede pogingen om tot formalisering van het OTB
te komen. Daarbij haakten de Faculteiten WTM en
CT af: ze zagen meer in de ophanden zijnde nieuwe
opleiding ‘Technische Bestuurskunde’. In deze periode
werd het OTB gesteund door twee zogeheten constituerende Faculteiten: Bouwkunde en Geodesie.
In de tussentijd nam het CvB vanaf 1 januari 1989
steeds voor een kwartaal een besluit om de ‘interim-voorziening OTB’ (= relatie OTB-WTB) met drie
maanden te verlengen.

Groei en bloei van het OTB
Het managementteam van het OTB had Wil Thissen
en Peter van der Veer (die als coördinator van de nadoctorale opleiding nauwelijks had gefunctioneerd)
verloren, maar had gewonnen aan homogeniteit. Johan
Conijn was inmiddels in 1987 Wil Thissen opgevolgd
als plaatsvervangend directeur.
Per 1-12-1987 kende het OTB vijf secties: Financieel-economische aspecten van bouw en volkshuisvesting (coördinator: Johan Conijn), Bouwproces en

technisch beheer van gebouwen (coördinator: Huib
Swets), Woningexploitatie en sociaal woningbeheer
(coördinator: Ton Hoenderdos), Stedelijke Netwerken
(coördinator: Wim Stam) en Infrastructuur en Vastgoedinformatie (coördinator: vacature). Voorts waren
Sjoukje Volbeda en Henk Gilhuis actief op het terrein
van volkshuisvesting in ontwikkelingslanden. Zolang
er geen coördinator Infrastructuur en Vastgoedinformatie was, voorzag ik zelf in de leiding van deze
sectie.
Het door mij geleide coördinatieteam bestond eind
1987 uit Johan Conijn, Henny Coolen, Ad Graafland,
Pieter Groetelaers, Ton Hoenderdos, Wim Stam, Huib
Swets en Pierre van Zinnen (secretaris). Het OTB kon
zich nu gestaag verder ontwikkelen langs een aantal
sporen: het volkshuisvestingsspoor, het bouw- en
vastgoedspoor, het ruimtelijk en grondbeleidsspoor en
het infrastructuur- en transportspoor.
Onderwijl groeide en bloeide het OTB: het personeelsbestand nam in omvang snel toe. Zo snel, dat
eind jaren tachtig Huib Swets een uitbreiding van het
Gebouw voor Geodesie kon ontwerpen, waardoor het
OTB niet alleen op de vijfde en zesde verdieping, maar
ook aan de zuidzijde in een uitbouw op de eerste verdieping ruimte had. Deze uitbouw werd door het CvB
met een eenmalige bijdrage van circa 900.000 gulden
gefinancierd en werd onder supervisie van het OTB
zelf (lees: vooral Huib Swets) binnen de geplande tijd
en het geplande budget gerealiseerd.
Op 28 februari 1989 schreef ik een uitvoerige notitie
‘Het OTB als onderzoeksinstituut ex art. 98 WWO’,
waarin een overzicht wordt gegeven van activiteiten
van het OTB en waarin wordt gepleit voor een ruimere
eerstegeldstroom en een betere inbedding in de organisatorische structuur van de TU Delft. Het OTB was
toen nog steeds Werkgroep en ambieerde de status van
interfacultair onderzoeksinstituut ex artikel 98 WWO.
Uit handen van VROM-minister Ed Nijpels ontving
ik op 14 april 1989 een Koninklijke onderscheiding:
de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tijdens zijn rede
maakte de minister duidelijk dat deze hoge onderscheiding aan mij werd toegekend op grond van mijn
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onafhankelijke, kritische commentaren op het nationale volkshuisvestings- en ruimtelijk beleid. Zowel de
onderscheiding (ik was toen 46 jaar) als de motivering
heb ik zeer gewaardeerd.
Op 23 december 1991 schreef ik aan het bestuur
van de Faculteit Geodesie een brief met het voorstel
om het OTB de volgende naam te geven: ‘OTB Onderzoeksinstituut voor Omgeving, Techniek en Beleid’ en
de aanduiding ‘technische bestuurskunde’ te reserveren voor de nieuwe Delftse eerstefase-opleiding
‘technische bestuurskunde’ bij de Faculteit Technische
Bestuurskunde.
In een brief d.d. 24 januari 1992 stelde het bestuur
van de Faculteit Civiele Techniek voor om het OTB de
volgende nieuwe naam te geven: DIVHS = Delfts Instituut voor Volkshuisvestings Studies. Dit als reactie op
de aanvankelijk door OTB en Geodesie voorgestelde
naamgeving, die het CT-bestuur veel te weids vond:
“De gesuggereerde naam behelst de hele wereld – inclusief alles wat nog niet bedacht is”.
In een brief d.d. 10 februari 1992 stelde het bestuur
van de Faculteit WTM voor om het OTB verder te laten
gaan onder de aanduiding ‘Onderzoeksinstituut voor
Toegepast Bouwbeleid’, met als toevoeging de kwalificatie ‘in het bijzonder met betrekking tot de volkshuisvesting’. Achteraf beschouwd werkt de semantische
strijd in deze periode vooral op de lachspieren.
Op 30 juni 1992 nam de Universiteitsraad een besluit
waarbij de institutionalisering van het OTB werd bezegeld. Bij die gelegenheid werd de eerstegeldstroombasis voor het OTB structureel verbreed. Inmiddels
was de naam Onderzoeksinstituut voor Technische
Bestuurskunde officieel ingewisseld voor de aanduiding Onderzoeksinstituut OTB.
De Universiteitsraad besloot het Bestuursreglement
TU Delft te wijzigen “… met name in het kader van het
belang van zowel de interne als de externe herkenbaarheid van het OTB”. De Faculteit Bouwkunde werd
als penvoerende faculteit aangewezen. In 1992 ontving
het OTB uit de eerste geldstroom 1.246.000 gulden
(exclusief gelden van de Commissie-Beek), waarvan
589.000 gulden als premies voor de geleverde presta-

ties en 657.000 gulden als bijfinanciering. In dat zelfde
jaar verwachtte het OTB 3.152.000 gulden aan derdegeldstroominkomsten. In 1990 bedroegen de derdegeldstroominkomsten van de TUD over de hele linie
10% van die van de eerste geldstroom, met de Faculteit
Mijnbouwkunde en Petroleumwinning als koploper
met 30%. Het OTB scoorde in 1990 een aandeel derde
geldstroom van 266% van de eerste geldstroom.
Het CvB (voorzitter was toen H. Boerman) stelde
voor om in de concept-begroting 1992 de eerstegeldstroom voor het OTB met 925.000 gulden te verhogen:
657.000 + 925.000 = 1.582.000 gulden plus premies, om
tot een evenwichtiger verhouding tussen interne en
externe financiering te komen. Dit voorstel werd door
de Hogeschoolraad overgenomen.
Op 2 juli 1992 besloot het CvB om het OTB te erkennen als interfacultair onderzoeksinstituut met
beheerzelfstandigheid.
Op 29 augustus 1995 besloot dr. Nico de Voogd,
voorzitter van het CvB, om het Onderzoeksinstituut
OTB officieel als beheereenheid aan te wijzen, het OTB
toe te voegen aan de lijst van beheereenheden die is
gevoegd bij het Algemeen Beheersreglement TU Delft
1989 en mij als beheerder te benoemen. Delta meldde
op 21 september 1995: “OTB gaat zelfstandig verder”.
Deze mijlpaal is dus pas tien jaar na de start van het
OTB bereikt.
Voorts kende het CvB aan het OTB een pilotfunctie
toe, gericht op het bevorderen en versterken van het
onderzoekmanagement van onderzoekgroepen in
het algemeen. Een belangrijk aspect daarvan was het
inrichten van de marketing en de interface tussen de
universitaire onderzoekgroep en de ‘marktsector’ (inclusief vakdepartementen en daaronder ressorterende
diensten). In zijn brief d.d. 19 oktober 1995 voegde
het CvB daaraan toe: “Het OTB heeft een uitstekende
reputatie als marketeer. De door het OTB opgedane
ervaringen moeten dan ook gedeeld (kunnen) worden
met andere onderzoeksgroepen”. Toen het OTB kort
daarop met concrete voorstellen kwam om aan deze
pilotfunctie inhoud te geven, gaf Rector Magnificus
Karel Wakker helaas niet thuis.
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Directiecrisis
Omstreeks 1998 vond het CvB het fenomeen Antoni
van Leeuwenhoekhoogleraar uit: persoonsgebonden leerstoelen, bedoeld voor jonge, zeer talentrijke
universitaire hoofddocenten die zonder meer hoogleraarwaardig zijn, maar voor wie nog geen concrete
vacature in zicht is. Het zou moeten gaan om een beperkt aantal benoemingen, bijvoorbeeld één voor elke
faculteit (en wat meer voor de grotere faculteiten). Op
deze wijze zouden dergelijke talenten voor de TU Delft
behouden kunnen blijven.
In een vroeg stadium vervoegde ik mij samen met
Johan Conijn bij Karel Wakker, Rector Magnificus,
aan wie ik het CV van Johan had toegestuurd. Karel
had daarvan kennisgenomen en had, zo meldde hij,
geen twijfels: Johan Conijn was zijns inziens zonder
meer professorabel. Vervolgens meldde ik mij bij Frits
van der Voorden, die toen waarnemend decaan van
de Faculteit Bouwkunde was, met de vraag of hij de
kandidatuur van Johan wilde ondersteunen. Daarop
kwam geen duidelijke reactie. Kennelijk moest Frits
nog wennen aan het fenomeen Antoni van Leeuwenhoekhoogleraar. Cees Dam volgde Frits als decaan op
en hoewel hij moeite had met de zelfstandige status
van het OTB ten opzichte van de Faculteit Bouwkunde,
bleek hij bereid de door mij voorgestane procedure te
steunen. Aanvragen moesten worden voorbereid door
een Benoemingsadviescommissie (in meerderheid
bestaande uit hoogleraren) en via een decaan worden
geleid naar het CvB, dat zich vervolgens liet adviseren
door de Raad van Hoogleraren. Ik was voorzitter van
de Benoemingsadviescommissie, schreef het concept-rapport en mobiliseerde de externe aanbevelingsbrieven. Vanuit de Faculteit Bouwkunde waren er toen
geen concurrerende aanvragen. Na een ongemakkelijk
lange periode van radiostilte kwam omstreeks 1 april
1999 via Hans Beunderman, de nieuwe decaan van de
Faculteit Bouwkunde, de jobstijding dat er weliswaar
meer personen werden benoemd dan aanvankelijk
gepland (17 in plaats van 10), maar dat Johan gewogen
was en te licht bevonden. Van de 17 excellente weten-

schappers die op 30 maart 1999 werden benoemd tot
Antoni van Leeuwenhoekhoogleraar, bleek de Faculteit Technische Natuurwetenschappen in totaal acht
AvL-hoogleraren te hebben gescoord. Bouwkunde en
OTB vielen buiten de prijzen. Dat sloeg in als een bom
bij het OTB.
Ik maakte tegen deze uitslag officieel bezwaar en
verzocht het CvB dringend om het negatieve advies
van de Raad van Hoogleraren niet te volgen en ten
aanzien van Johan Conijn het besluit te herzien. Daarbij verwees ik onder meer naar de positieve uitspraak
van Karel Wakker over de kwaliteiten van Johan.
Rector Wakker bleek op het besluit in het geheel niet
aanspreekbaar te zijn. De communicatie moest lopen
via Nico de Voogd, de voorzitter.
Uit vrije nieuwsgaring bleek dat het negatieve advies
van de Raad van Hoogleraren was gebaseerd op een
merkwaardig oordeel over het OTB, dat “vergelijkbaar
(is) met een ingenieursbureau”.
Johan was door het negatieve besluit ontzet en vond
dat de TU Delft hier als werkgever jammerlijk had
gefaald. Hij schakelde een advocaat in, Niels Koeman,
wiens kosten door het OTB werden betaald en die
een bezwaarprocedure moest voorbereiden tegen het
besluit van het CvB. De woede van Johan richtte zich
niet alleen op het CvB, maar ook op mij, die immers
voor hem de meest zichtbare vertegenwoordiger was
van de TU Delft als werkgever. Daarom zegde hij het
vertrouwen in mij op.
Op 31 maart 1999 bracht een CvB-delegatie een
werkbezoek aan het OTB en stichtte daar veel verwarring, doordat in de gepresenteerde matrixstructuur
van de TU Delft het OTB in het geheel niet bleek voor
te komen.
Op 6 april 1999 meldde ik het CvB dat ik per 1 mei
1999 mijn functie als wetenschappelijk directeur zou
neerleggen, als het voor die datum niet alsnog zou
besluiten Johan als hoogleraar te benoemen.
In een brief d.d. 16 april 1999 aan mij schreef De
Voogd dat het CvB geen polemiek wil aangaan over
het negatieve besluit inzake Johan Conijn. Het CvB
wil geen relatie zien tussen de benoemingskwestie en
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de aankondiging dat ik per 1-5-1999 mijn functie als
wetenschappelijk directeur zou beëindigen.
Op 10 mei 1999 schortte ik het besluit om af te
treden op, omdat er overleg zou komen tussen CvB,
OTB-bestuur en directie over de inbedding van het
OTB in de matrixstructuur van de TU Delft.
De eendracht binnen het Coördinatieteam van het
OTB kwam op het spel te staan, nu Johan intern zijn
pijlen op mij richtte. Hij had luid en duidelijk het
vertrouwen in mij opgezegd. De leden van het Coördinatieteam betreurden de uitspraak van het CvB, en
vonden dat er alles aan gedaan moest worden om te
proberen het besluit herzien te krijgen. Zij beseften
dat ik weliswaar alle registers opentrok om De Voogd
tot andere inzichten te brengen, maar kennelijk
machteloos stond toen De Voogd niet bereid bleek het
besluit te heroverwegen.
Tot overmaat van ramp overleed Pieter Groetelaers
op 4 juni 1999. Met hem heb ik sinds de start van het
RIW en later in het OTB nauw samengewerkt. Hij
vervulde een centrale beheerrol op het OTB en was
jarenlang mijn steun en toeverlaat.
De vergadering d.d. 13 augustus 1999 van het
OTB-bestuur mondde uit in de opdracht aan Johan
Conijn om een keuze te maken uit drie opties:
(a) Vertrouwen in Priemus herstellen; in dat geval
kan hij als OTB-directeur doorfunctioneren.
(b) Indien (a) niet van toepassing is: zelf taken en
bevoegdheden als OTB-directeur neerleggen.
(c) Als ook (b) niet van toepassing is, zal het OTB-bestuur Conijn zijn taken en bevoegdheden als
OTB-directeur ontnemen.
Conijn gaf aan niet voor (a) of (b) te kiezen. Hij kondigde aan een OTB-bestuursbesluit (c) juridisch te
zullen aanvechten. Hierover overlegde ik met Chris
Peels (Hoofd Personeelszaken) en Hans Krul (Hoofd
Juridische Zaken).
Peels meldde dat alleen de wetenschappelijk
directeur bevoegd is om een besluit te nemen met
arbeidsrechtelijke consequenties. Bovendien heeft het
opzeggen van vertrouwen in het arbeidsrecht op zich
geen betekenis.

Ik was dus degene die de taak zou moeten uitvoeren
om Johan Conijn te ontslaan. Ik meldde dat ik daartoe
niet bereid was en stelde in een brief d.d. 18 oktober
1999 aan het bestuur van het OTB mijn functie als
wetenschappelijk directeur ter beschikking om het
bestuur ruimte te geven om tot een goede oplossing te
komen. Het OTB-bestuur (voorzitter was toen Hans de
Jonge) vroeg Johan en mij om ondertussen onze taken
in het belang van het OTB waar te nemen. Aldus geschiedde. Noch het OTB-bestuur noch ikzelf en Johan
gaven ruchtbaarheid aan mijn brief. De buitenwereld
werd niet geïnformeerd.
Voor Johan was de hele gang van zaken aanleiding
om per 1 januari 2000 zijn dienstverband met de
TU Delft en het OTB te beëindigen en de overstap te
maken naar RIGO Research en Advies te Amsterdam,
waar hij op diezelfde datum als vennoot toetrad. Hij
kondigde dit aan tijdens een plenaire OTB-vergadering
op 9 november 1999 waar je een speld kon horen vallen en waarvan menigeen geëmotioneerd huiswaarts
keerde. Op 11 januari 2000 vond de afscheidsreceptie
plaats. Mijn ontslagbrief verloor door het besluit van
Johan iedere betekenis.
Gelukkig is de samenwerking tussen het OTB en Johan ook in de nieuwe situatie voortgezet. Op initiatief
van Johan heeft geruime tijd later een etentje plaatsgevonden tussen Mieke, mij, Johan en zijn toenmalige
partner, waarop we beiden deze trieste film nog eens
hebben teruggedraaid en waarin we moesten constateren dat wij allebei machteloos waren in een procesgang die kennelijk spelregels bevatte die wij niet
kenden. Het eerder gegeven oordeel van Wakker was
blijkbaar geen cent waard geweest. Later bleek toch
het recht te zegevieren, toen Johan werd benoemd als
parttime hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit
van Amsterdam. De oratie ‘Dansen op de vulkaan’ op
29 november 2006 was voor Johan (en ook een beetje
voor mij) een hoogtepunt.
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Adviescommissie OTB: Commissie-In ‘t Veld
In 1999 sloeg de twijfel bij CvB-voorzitter Nico de
Voogd toe. Er waren in die tijd drie interfacultaire
TUD-instituten met beheerzelfstandigheid: DIMES, IRI
en OTB. Al snel werd DIMES opgenomen in de Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI).
Waarom zou voor het OTB, naast het Interfacultair
Reactor Instituut IRI, een uitzonderingspositie binnen
de TU Delft moeten gelden? De Voogd besloot deze
vraag voor te leggen aan een onafhankelijke adviescommissie.
Op 27 juli 1999 gaf het CvB schriftelijk opdracht
aan de OTB-Adviescommissie (Commissie-In ’t Veld),
bestaande uit professor dr. R. in ’t Veld (hoogleraar
bestuurs- en organisatiekunde; voorzitter), professor
dr. J.J. Boonstra (hoogleraar organisatiekunde), professor ir. H. Beunderman (decaan Faculteit Bouwkunde
TU Delft) en mr. J. Krul (secretaris; hoofd Juridische
Zaken TU Delft). Het CvB gaf de Adviescommissie de
volgende opdracht mee: “Met inachtneming van de
geschetste context adviseren over de optimale positionering van het OTB, binnen dan wel buiten de TU
Delft, tegen de achtergrond van het vigerende beleid
en matrixstructuur van de TU Delft zoals opgenomen in de Beleidsnotitie 1999-2002 alsmede de wijze
waarop die positionering kan worden gerealiseerd met
betrokkenheid van het OTB-personeel”.
Op 7 februari 2000 had de Commissie-In ’t Veld een
gesprek met de OTB-staf, bestuursvoorzitter Hans de
Jonge en de wetenschappelijk directeur.
In 2000 verscheen het ‘Eindrapport Adviescommissie
OTB’ waarin de volgende context werd geschetst:
- Het OTB is een onderzoekinstituut van de TU
Delft dat voor een groot deel, 55%, afhankelijk
is van 3e geldstroominkomsten. Het OTB is zeer
productief waarbij de indruk bestaat, zoals uit
de meest recente VSNU-visitatie naar voren
komt, dat men zich voornamelijk bezig houdt
met dienstverlenend c.q. toegepast onderzoek en
minder met vernieuwend fundamenteel onderzoek.

- Het OTB is (vrijwel) volledig gericht op de Nederlandse markt. Het College van Bestuur vroeg zich
dan ook af in hoeverre de onderzoeksresultaten
algemeen toepasbaar zijn en of zij niet teveel zijn
toegesneden op enkelvoudige vraagstellingen.
- Het OTB is een zelfstandige beheereenheid, een
van de 13, binnen de TU Delft en veruit de kleinste (circa 70 fte).
- Het OTB bezit niet de status van faculteit en heeft
geen taak in het kader van het initieel onderwijs
hetgeen impliceert, hoewel er wetenschappelijk
personeel is aangesteld, dat er geen hoogleraren
en universitair (hoofd)docenten kunnen worden
benoemd alsmede dat het personeelsbeleid van
WP’ers zich niet voltrekt op de bij een faculteit
gebruikelijke wijze met betrokkenheid van het
CvB.
- Het OTB heeft zelf de ambitie de afhankelijkheid
van de 3e geldstroom te verminderen en meer 1e
en 2e geldstroom te genereren onder gelijktijdige versterking van het wetenschappelijk profiel
van het instituut en door het realiseren van een
grotere betrokkenheid bij het onderwijs.
- Het CvB heeft het personeel van het OTB toegezegd dat er over de toekomst van het instituut
een open discussie zal worden gevoerd. Nagegaan
moet worden wat de missie is c.q. zou kunnen
zijn van het OTB en in hoeverre die past c.q.
ingepast kan worden binnen de missie van de TU
Delft.
Over de externe positionering van het OTB op het terrein van het onderwijs concludeerde de Commissie-In
’t Veld: “… dat de ervaringen van het OTB met het
verzorgen van onderwijs onvoldoende worden benut
binnen de TU Delft. De medewerkers van OTB kunnen
zinvolle bijdragen leveren aan het regulier onderwijs
van de TU Delft en de vernieuwing van het onderwijs.
Bijdragen van OTB op het terrein van onderwijs bieden
de mogelijkheid om de kloof tussen OTB en de faculteiten te verkleinen”.
Over de structurering en positionering binnen de
TU Delft concludeerde de Commissie-In ’t Veld in
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2000, dat het OTB: “… zelfstandig bestaansrecht heeft
binnen de TU Delft, mede door de verankering in
onderzoeksscholen. (Het OTB participeerde actief in
de onderszoeksscholen NETHUR en TRAIL; HP). De relaties met faculteiten moeten, met name met het oog
op een wetenschappelijk verantwoorde inbedding van
de onderzoeksactiviteiten alsmede een gelijkwaardige
behandeling van het wetenschappelijke personeel,
sterk worden verbeterd”.
De commissie had een aantal wetenschappelijke
referenten gevraagd om een oordeel te geven over de
betekenis van het OTB. De Adviescommissie schreef:
“Uit de ontvangen commentaren komt zonder uitzondering veel waardering voor het OTB en zijn wetenschappelijk directeur naar voren en wordt de rol van
het OTB in de onderlinge samenwerking als vitaal
aangemerkt”.
De Adviescommissie formuleerde vier probleemvelden voor het OTB:
- Founding father- of continuïteitsprobleem.
- Het ten onder gaan aan eigen succes.
- Onvoldoende aansluiting op het profiel van de TU
Delft als geheel.
- Communicatie- of imagoproblemen.
Over mijn functioneren als wetenschappelijk directeur
meldde de Adviescommissie: “Door zijn denkvermogen en daadkracht staat hij nationaal en internationaal in hoog aanzien en is daardoor voor het OTB van
eminent belang. De Adviescommissie adviseert dat
wordt geanticipeerd op zijn opvolging en dat nu al
naar een meerhoofdig leiderschap wordt gestreefd”.
Verder meldde de commissie: “Het OTB wordt alom
gewaardeerd om zijn efficiënte bedrijfsvoering waardoor slagvaardig optreden mogelijk wordt gemaakt”.
(Dit compliment mag vooral op het conto van Pierre
van Zinnen, administrateur van het OTB, worden geschreven; HP). Het gevaar van het zakelijk succes was
volgens de Adviescommissie dat dit zich steeds slechter in academische opbrengsten zou laten vertalen,
terwijl dat wel door het OTB wordt nagestreefd.
De Adviescommissie besprak in haar rapport een
aantal scenario’s, variërend van privatiseren, opsplit-

sing tot en met heroriëntatie binnen de TU Delft. Alles
afwegend beval de Adviescommissie aan om het OTB
de status van zelfstandige beheerseenheid te laten
behouden, om een Raad van Toezicht te installeren,
bestaande uit drie decanen (Bk, CiTG, TBM) en twee
deskundige buitenstaanders en dat er een meerhoofdige directie zou komen, bestaande uit drie hoogleraren. Het OTB diende zich verder te ontwikkelen als
integrerend instituut dat facultaire onderzoeksthema’s verbindt. Het CvB diende het OTB in financiële
zin op de zelfde wijze te behandelen als de faculteiten.
Dat betekende het einde van de ‘negatieve pasmaat’ in
het OTB-budget en de lagere beloning per outputpunt.
Een sterkere bijdrage van OTB-medewerkers in het
facultaire onderwijs werd nastrevenswaardig geacht,
alsmede de benoeming van meer OTB-hoogleraren.
Rondom de eeuwwisseling was ik nog steeds de enige
OTB-hoogleraar.
Op 4 juli 2000 sprak het CvB uit dat het zich in
hoofdlijnen in de aanbevelingen van de Commissie
kan vinden met dien verstande “…dat het de voorkeur
verdient van het OTB een krachtige rij-organisatie te
maken die zich bezighoudt met belangrijke onderwerpen voor de toekomst zoals bijvoorbeeld meervoudig ruimtegebruik, waarin functies als industriële
bedrijvigheid, grote infrastructuren en woonomgeving
harmonieus worden geïntegreerd”. Voorts pleitte het
CvB voor een verhoging van de tweedegeldstroomfinanciering van het onderzoek.
Op 26 september 2000 meldde professor dr. Guus
Berkhout (portefeuillehouder onderzoek van het CvB)
dat conform het advies van de Adviescommissie OTB
(Commissie-In ’t Veld) een heroriëntatie van het OTB
moest worden ingezet volgens de volgende lijnen:
- Verdere verschuiving van aandacht voor toegepast onderzoek naar aandacht voor fundamenteel onderzoek.
- Verdere verschuiving van onderzoek naar actuele
vraagstukken naar onderzoek gericht op toekomstige vraagstukken.
- Verbetering van de verhouding tussen tweede en
derde geldstroom onderzoek door verdere verho-
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ging van het aandeel tweede geldstroom in het
totale extern gefinancierde onderzoek.
- Van weinig inspanning in regulier onderwijs naar
structurele bijdragen in regulier onderwijs.
- Van beperkte samenwerking met faculteiten naar
een duurzame samenwerking met faculteiten.
- Van een sterke afhankelijkheid van een inspirerend leider naar een brede inspirerende basis.
Voorgesteld werd om in dit verband taakstellende
contracten af te sluiten tussen CvB en OTB enerzijds
en de drie bij het OTB betrokken faculteiten anderzijds. Deze contracten zouden tevens kunnen fungeren als basis voor het 5-jarige bestuursbesluit dat het
CvB ingevolge artikel 9.22 tweede lid WHW uiterlijk 1
september 2002 moest nemen over de continuering
van de beheerszelfstandigheid van (onder meer) onderzoeksinstituten. Een dergelijk besluit behoefde de
instemming van de betrokken decanen.
Om het voorgaande te concretiseren stelde het CvB
een werkgroep in met vertegenwoordigers van CvB,
faculteiten en OTB, die zich ging bezighouden met de
inhoud en de vormgeving van het heroriëntatietraject.
Dit zou de Commissie-Verruijt worden: de Werkgroep
Heroriëntatie OTB. Het OTB bleef voorlopig object van
commissiewerk.

Werkgroep Heroriëntatie OTB: Werkgroep-Verruijt
Op 6 december 2001 kwam de Werkgroep Heroriëntatie OTB, geleid door professor dr. ir. A. Verruijt, tot het
advies om de komende jaren voorrang te geven aan
de inhoudelijke ontwikkeling van het OTB, de samenwerking tussen OTB en constituerende faculteiten te
versterken, te streven naar de instelling van leerstoelen bij de constituerende faculteiten, de interfacultaire
status voor de duur van vijf jaar te handhaven, een
meerhoofdige directie na te streven en rekening te
houden bij de ontwikkeling van een nieuw financieringsmodel en het vastgoedplan met de taken die het
OTB opgelegd heeft gekregen.

Inmiddels was sinds 2001 Peter Boelhouwer als
Antoni van Leeuwenhoekhoogleraar Housing Systems aangesteld, zowel bij de Faculteit Bouwkunde
als het OTB. Peter is dan de tweede OTB-hoogleraar.
Zo moeizaam als de procedure-Conijn was geweest,
zo probleemloos was de benoemingsprocedure van
Boelhouwer verlopen.
Op 11 juni 2002 besloot ir. G.J. (Hans) van Luijk, die
inmiddels als voorzitter van het CvB was aangetreden:
a. de interfacultaire status van het OTB met ingang
van 1 januari 2003 voor de duur van drie jaar te
handhaven, met inbegrip van de status als zelfstandige beheerseenheid. Aan het eind van deze
periode zal de meerwaarde van deze configuratie
duidelijk zichtbaar moeten zijn gemaakt. Voor
1 juli 2003 zal het bestuur van OTB de criteria
opstellen op grond waarvan een en ander beoordeeld kan worden;
b. als constituerende faculteiten van het OTB aan
te wijzen de Faculteiten Bouwkunde, Civiele Techniek en Geowetenschappen, en Techniek, Bestuur
en Management en het bestuur van OTB te laten
bestaan uit de decanen van deze faculteiten;
c. de wetenschappelijk directeur van het OTB aan te
wijzen als beheerder;
d. dat het OTB er naar dient te streven dat zo snel
mogelijk na 1 januari 2003 een verbreding van
het wetenschappelijk leiderschap gerealiseerd
wordt door versterking van het bestaande coördinatieteam in lijn met de aanbevelingen van de
onderzoeksvisitatie 1998 en de adviezen van de
Commissie-In ’t Veld en de Werkgroep Heroriëntatie OTB;
e. het OTB te laten vertegenwoordigen in de Groepsraad door de decaan van de Faculteit Bouwkunde.

Onderzoeksvisitaties OTB
Uit een ambtelijke analyse in september 1999 bleek
dat het OTB, vergeleken met de Delftse faculteiten,
veel internationaal wetenschappelijke boeken, veel
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vakpublicaties en veel artikelen in wetenschappelijke
tijdschriften met een bescheiden impactfactor produceerde. Het OTB had eind 1998 een ‘riante bedrijfsreserve’ van 8,2 miljoen gulden, bijna gelijk aan de
jaaromzet. Geen enkele faculteit had zulk een sterke
relatieve reservepositie. Eind 1999 telde het OTB 46 fte
wp en 17 fte obp.
Enkele keren is het OTB onderworpen geweest aan
een onderzoeksvisitatie (zie hiernaast). Deze oordelen
zijn steeds redelijk positief uitgevallen, maar hebben
bij mij nimmer gevoelens van enthousiasme ontketend. Een onderzoeksinstituut moet altijd voor goud
gaan: dat is in visitatietermen de score 5. Kwantitatief
zat het OTB steeds op dat niveau. Kwalitatief maakte
het OTB bij buitenlandse beoordelaars minder indruk. Nederlandse publicaties zijn voor buitenlandse
beoordelaars ontoegankelijk. Derdegeldstroompublicaties slaan minder aan bij visitatoren die primair de
academische oriëntatie van belang vinden. Al met al
heb ik de externe beoordelingen steeds fair gevonden,
al is het jammer dat de kwalitatieve groei van het
instituut, met name bij een flink aantal talentvolle
jongere medewerkers en (vanaf 2003) de benoeming
van een aantal zeer capabele hoogleraren, onvoldoende tot uiting komt in de beoordeling die in de periode
1997-2005 niet structureel is verbeterd. Recent (nu ik
met emeritaat ben) zien we een krachtige internationalisering van het instituut en een structurele verhoging van de visitatiescores van de onderzoeksgroepen
binnen het OTB. Het OTB heeft duidelijk de goede
koers te pakken.

Van instituut naar afdeling
Op 1 september 2003 volgde Peter Boelhouwer mij
op als wetenschappelijk directeur van het OTB (zie
hoofdstuk 7).
Per 1 juli 2013 besloot het CvB om het OTB te transformeren tot Afdeling van de Faculteit Bouwkunde
onder de aanduiding ‘Onderzoek voor de Gebouwde
Omgeving’. Het CvB wilde geheel af van zelfstandi-

ge interfacultaire instituten: die vallen nu allemaal
onder een faculteit. Aan dit besluit kwam geen enkele
commissie te pas. De aanbevelingen van de Commissie-In ’t Veld en de Commissie-Verruijt waren kennelijk verjaard. Na datgene wat hiervoor in extenso is
beschreven, lijkt er sprake van een anti-climax.
Sinds 2007, het jaar dat ik met emeritaat ben
gegaan, heb ik geen enkele rol gespeeld (en willen
spelen) in bestuurlijke besluitvormingsprocessen aan
de TU Delft. Terwijl alle OTB-leerstoelen nu formeel
onder de Faculteit Bouwkunde vallen, ressorteert mijn
0.0 leerstoel nog steeds onder de Faculteit Techniek,
Bestuur en Management. Eind 2014 verhuisde het OTB
naar het gebouw van de Faculteit Bouwkunde. Het
blijft de bedoeling dat het OTB zelfstandig onderzoek
verricht, interdisciplinair van karakter blijft en zelfstandig naar buiten treedt.
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1997 VSNU-Review
Oordeel (op een vijfpuntsschaal):
Housing Policy:

4-5-4-4 (gemiddeld 4.25).

Housing Stock:

3-5-4-4 (gemiddeld 4.00).

Building
Organization:

3-5-3-4 (gemiddeld 3.75).

Infrastructure:

3-4-3-4 (gemiddeld 3.50).

Mid-term Review 2000
September 2000

OTB Mid-term Review (Michael Batty, David Banister, David Clapham, Robina Goodlad, Tore Haugen, Nigel Thrift).

Assessment Research Portfolio, 2001
5 November 2001:

Assessment of Research Portfolio Analysis of OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies (Michael Batty, Nigel Thrift,
David Banister, Robina Goodlad, David Clapham).

VSNU-NWO-KNAW Review 2003
December 2003:

Review of OTB. VSNU-NWO-KNAW International Evaluation Committee (David Banister, Michael Batty, David Clapham, Max Egenhofer,
Robina Goodlad, Dick Lubach, Matthee van Oostrom, Danny Then Siem-Shin, Henk Westra). In hoofdstuk 7 wordt beschreven dat per
1 september 2003 twee onderzoeksgroepen tot het OTB toetreden, te weten GIS Technologie (professor dr. Peter van Oostrom c.s.) en
Geo-Informatie en Grondbeleid (professor dr. Willem Korthals Altes c.s.). De Onderzoeksreview van december 2003 heeft ook op deze twee
onderzoeksgroepen betrekking.

Oordeel:

Leadership

4.17

Mission and Goals

3.67

Strategy and Policy

3.50

Adequacy of Resources

4.33

Funding Policies

3.50

Facilities

4.83

Academic Reputation

4.00

Societal Relevance

4.67

Balance of Strengths and Weaknesses

4.00

Overall Assessment of Institute

4.07

Beoordeling per onderzoeksprogramma:
Housing Studies

4.00

Sustainable Housing Transformations

4.00

Urban Studies

4.00

Intermodal and Urban Freight Transport Studies

3.75

GIS Technology

3.50

Geo-Information and Land Development

3.50
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In 1985 is het OTB opgericht en in 1986 trok het in
bij de Faculteit Geodesie aan de zuidrand van de
campus.

.

Diploma-uitreiking aan Nado-cursisten in 1989
(nadoctorale opleiding Technische Bestuurskunde,
Ontwerp-, planning- en beheertechnieken gebouwde
omgeving) die het OTB verzorgde. Er zouden in
de loop der jaren nog ongeveer honderd diploma’s
worden uitgereikt.

VROM-minister Alders was gastspreker op de studiedag naar aanleiding van het eerste lustrum van het
OTB op 10 oktober 1990.

[ 57 ] 57

VROM-minister Margaretha de Boer sprak op de jubileumconferentie van het tweede
OTB-lustrumcongres op 5 oktober 1995.
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De viering van mijn vijftigste verjaardag op 15 oktober 1992 op het OTB.
De collega’s hadden Mieke voor die gelegenheid ook uitgenodigd.

[ 59 ] 59
Personeelsbijeenkomst in 1991.
Het OTB groeide fors.

Met collega’s en samen met Pieter Groetelaers
tijdens de bijeenkomst naar aanleiding van 12½ jaar
OTB in april 1998 waar ik een feesttoespraak hield.

60

De afscheidsbijeenkomst van Johan Conijn op 11 januari 2000. Hij vertrok naar adviesbureau RIGO Research en Advies en werd later hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

[ 61 ] 61

Festiviteiten op 19 november 2002 naar aanleiding van mijn 25-jarig hoogleraarschap én
mijn 60ste verjaardag, die mij werden aangeboden door het OTB en de afdeling Real Estate
& Housing van Bouwkunde. Toespraakjes waren er van Hans de Jonge en Hans Beunderman van Bouwkunde, Peter Noordanus (destijds voorzitter van de VROM-Raad), collega-hoogleraar aan de Universiteit Utrecht Frans Dieleman en Bengt Turner, voorzitter van
de ENHR. Vakgenoot Arie van der Krogt zong en speelde gitaar.
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Ten behoeve van tijdschriften en kranten werd ik vaak gevraagd te poseren.
Dick Weisz maakte dit indringende portret.

7
Faculteit Techniek, Bestuur en
Management (2003-2007) en emeritaat
(vanaf 2007)

Begin 2003 werd ik door Hans van Luijk, voorzitter van
het CvB, gepolst voor de functie van decaan van de
jongste faculteit van de TU Delft: Techniek, Bestuur en
Management (TBM). Voor mij was het aantrekkelijke
van dit verrassende initiatief dat langs deze weg de
lijnen van OTB en WTB (later TB, en weer later TBM)
die destijds uit elkaar waren gaan lopen, weer bij
elkaar zouden kunnen worden gebracht. Het gebouw
aan de Thijsseweg waar het OTB was gehuisvest
zou door de TU Delft worden verkocht aan TNO om
huisvesting te bieden aan het Meetinstituut TNO. Het
OTB zou kunnen verhuizen naar een gebouw aan de
Jaffalaan: OTB en TBM werden buren. Ook speelde
toen de splitsing van de Afdeling Geodesie binnen de
Faculteit CiTG: één sector zou naar de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek gaan, de andere sector
(GIS-Technologie onder leiding van professor dr. ir.
Peter van Oosterom en Geo-Informatie & Grondbeleid
onder leiding van professor dr. Willem Korthals Altes
en professor dr. Jitske de Jong) naar het OTB.

Als voorwaarden voor het accepteren van de decaanpositie stelde ik:
(1) Bij de Faculteit TBM (met name het Managementteam) moest ik welkom zijn.
(2) Op de dag dat ik als TBM-decaan zou beginnen
als opvolger van Henk Sol (1 september 2003) zou
ook mijn opvolger bij het OTB moeten aantreden.
Het OTB zou geen dag directeurloos mogen zijn.
(3) De twee geodesiesecties zouden ook per 1 september 2003 moeten worden opgenomen in het
OTB.
(4) Het OTB zou, met behoud van het interfacultaire
karakter en de hoge mate van zelfstandigheid,
moeten worden getransformeerd tot een afdeling
binnen TBM.
Dit laatste vonden ik en het Managementteam van
het OTB belangrijk om een robuuste inbedding
van OTB-hoogleraren te verzekeren en daarmee de
continuïteit van het OTB op langere termijn veilig te
stellen.
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De voorwaarden werden door Hans van Luijk moeiteloos geaccepteerd, en per 1 september 2003 trad ik
als TBM-decaan aan. Mijn leerstoel werd overgeheveld van Bouwkunde naar TBM en werd omgekat tot
Systeeminnovatie Ruimtelijke Ontwikkeling. Daarmee
werd geanticipeerd op een subsidietoekenning van 30
miljoen euro (36 miljoen euro was aangevraagd) uit de
BSIK-regeling (Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur), voor een onder mijn leiding ingediend
kennisprogramma Systeeminnovatie Ruimtelijke
Ontwikkeling. Peter Boelhouwer, eerder bij de Faculteit
Bouwkunde als Antoni van Leeuwenhoekhoogleraar
benoemd, werd per 1 september 2003 benoemd als wetenschappelijk directeur van het OTB. Peter volgde mij
per die datum ook op als wetenschappelijk directeur
van het Delftse Research Centre Sustainable Urban
Areas.

Derde decanaat (TBM), 2003-2007
Op 3 december 2003 hield ik voor de tweede keer een
oratie, nu over het thema Systeeminnovatie Ruimtelijke Ontwikkeling. Alles liep geheel volgens de door
Hans van Luijk en mij gemaakte afspraken, met dien
verstande dat Van Luijk de afspraak over de statuswijziging van het OTB niet had gecommuniceerd met
Hans Beunderman, decaan van de Faculteit Bouwkunde. Toen Beunderman later via mij van deze afspraak
hoorde, was hij in alle staten. Samen met Hans de
Jonge maakte hij het CvB duidelijk dat de Faculteit
Bouwkunde hiermee niet akkoord kon gaan. Zij kregen steun van Jacob Fokkema, Rector Magnificus. Van
Luijk voelde niets voor een bestuurlijk conflict over
dit onderwerp en besloot later de status van het OTB
als interfacultair onderzoeksinstituut met beheerzelfstandigheid voor zes jaar te continueren. Hoewel dit
allesbehalve volgens de gemaakte afspraak was, heb
ik me in dit besluit geschikt, ook al omdat het nieuwe
OTB-management deze status nog steeds zeer aantrekkelijk vond.
Als decaan kwam ik in de positie terecht dat ik een

aantal leerstoelen voor het OTB kon veiligstellen:
Willem Korthals Altes (van parttime naar fulltime),
Jitske de Jong (weer terug naar Delft gehaald), Peter
van Oosterom (dreigde naar de Universiteit Twente te
gaan), Jaap Besemer (als aftredend hoofddirecteur van
het Kadaster naar de TU Delft), Frans Dieleman (van
de Universiteit van Utrecht naar de TU Delft; helaas in
2005 veel te vroeg overleden) en Andreas Faludi (met
pensioen weg van de Katholieke Universiteit Nijmegen
naar een parttime aanstelling aan de TU Delft).
Ook binnen de Faculteit TBM zelf was ik actief in
het versterken van het hooglerarencorps. Door een
persoonlijke inzet kon ik een aantal zeer capabele
mensen naar Delft halen c.q. voor Delft behouden.
In enkele gevallen werd een negatief advies van de
Raad van Hoogleraren uitgebracht. Mijn respect voor
deze Raad, sinds de affaire-Conijn al zeer beperkt, is
tijdens mijn decanaat tot onder het nulpunt gedaald,
ook al wijzigde de samenstelling ondertussen. Ten
onrechte meende deze Raad het vaak beter te weten
dan de Benoemingsadviescommissie en de decaan.
Een aantal keren heeft het CvB het negatieve advies
van deze Raad getrotseerd. In twee gevallen meende
het CvB het negatief advies van de Raad te moeten
volgen, hetgeen de belangen van de faculteit en van
de betrokkenen heeft geschaad.
De eerste keer dat dit gebeurde, in 2005, heb ik bij
Van Luijk bezwaar aangetekend en heb ik de portefeuillekwestie gesteld. Als een zeer verstandige voordracht van iemand die reeds aan ettelijke Nederlandse
universiteiten hoogleraar was geweest, kon worden genegeerd, was mijn positie als decaan onhoudbaar, vond
ik, wetend dat er nog een aantal benoemingsvoorstellen van een vergelijkbare sterkte in de pijplijn zat.
Van Luijk stelde een mediation traject voor, waarbij
de mediator, na overleg met Hans en mij, met een
uitspraak zou komen, die wij beiden zeer serieus
zouden nemen. Aldus geschiedde. De ingeschakelde
mediator hield ons echter eindeloos aan het lijntje
en kwam niet met een voorstel. De procedure heeft
zoveel tijd gevergd, dat ik mijn officiële zittingsperiode
kon uitzitten.
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De hier aangestipte affaire was een smet op een decanaat dat voor het overige vier jaar lang zeer prettig
en succesvol is verlopen. Ik begon met rode cijfers en
boog de faculteitsfinanciën al gauw om tot diepzwarte
cijfers (Hans van Luijk: “Hugo, dit is geen bedrijf maar
een universiteit”) die ruimte bood voor enkele ambitieuze investeringsprogramma’s op facultair niveau. De
wetenschappelijke output nam gestaag toe, vooral die
van artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften, de studentenstroom groeide vier jaar lang
en we versloegen elk jaar onze concurrenten in de
Elsevierenquête die de waardering van eerstejaarsstudenten meet. Het werken in een jonge en dynamische
faculteit beviel me uitstekend.
De samenwerking met CvB en Groepsraad (College
van Bestuur + acht decanen) verliep ook zeer bevredigend. Het streven van het CvB om decanen medeplichtig te maken aan het TUD-beleid, werd door mij
zeer gewaardeerd. Ik mocht het genoegen smaken
dat Shell de Faculteit TBM uitkoos als een van de vier
faculteiten wereldwijd die de Shell Project Academy
realiseerden voor grote aantallen Shell projectmanagers op verschillende niveaus. Ik haalde Ken Morse,
directeur van het MIT Entrepreneurship Centre,
persoonlijk naar Delft. Onder leiding van Marco Waas
(later in opspraak geraakt) en mij gaf Martijn Kuit de
stoot tot de oprichting van het Delft Entrepreneurship
Centre, dat samen met Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Leiden een EZ-subsidie in
de wacht sleepte voor een Entrepreneurship Centre
Rotterdam – Delft – Leiden (HOPE). Voorts zette ik
samen met professor dr. Jouke de Vries het Centre for
Safety, Security and Justice op, in het kader van een
samenwerking tussen de universiteiten van Leiden
en Delft op de Campus Den Haag. Het 3TU Centre of
Excellence Ethics and Technology kwam van de grond,
vooral dankzij TBM-hoogleraar professor dr. Jeroen
van den Hoven. De tweede- en derdegeldstroomprestaties namen toe, mede doordat het BSIK-voorstel
Next Generation Infrastructures werd gehonoreerd
(leiding: professor dr. ir. Margot Weijnen en professor
dr. Ernst ten Heuvelhof).

Tussendoor werd ik uitgenodigd om op 23 januari
2004 het eredoctoraat van de Universiteit van Uppsala
in ontvangst te nemen. Erepromotor was professor dr.
Evert Vedung. Van deze klassieke academische plechtigheid hebben Mieke en ik met volle teugen genoten.

Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten
Ik was nog maar nauwelijks decaan, of ik werd door
het PvdA-kamerlid Adri Duivesteijn gevraagd om als
onderzoekscoördinator op te treden voor de Tijdelijke
Commissie Infrastructuurprojecten (TCI), die de gang
van zaken rondom de Betuweroute en de HSL-Zuid
zou gaan onderzoeken. Toen ik de hulp kon mobiliseren van Bert van Wee, Ernst ten Heuvelhof, Hans
de Bruijn, Joop Koppenjan, Martin de Jong en Martijn
Leijten (allen TBM), zegde ik toe en besteedde in 2004
kolossale hoeveelheden tijd om de verhoren voor te
bereiden, bij te wonen en uit te werken, alsmede dossiers te bestuderen als basis voor een schoenendoos
vol rapporten. Ik redigeerde een rapport, onder verantwoordelijkheid van de TCI, met wetenschappelijke
bijdragen over de besluitvorming inzake grote infrastructuurprojecten. De adviezen van het parlementair
onderzoek van de TCI werden zowel door de Tweede
Kamer als het kabinet positief ontvangen. Secretaris-Generaal Geert van Maanen kon op het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat de TCI-bevindingen en -adviezen goed gebruiken om de ook door hem gewenste
cultuurverandering door te voeren. Het Ministerie
bleek bereid om gedurende enkele jaren de parttime
aanstelling van TBM-hoogleraar Bent Flyvbjerg te
financieren, alsmede de promotieplaats van Chantal
Cantarelli. Bent was door de TCI tweemaal gehoord
(aan het begin en aan het eind) en had een belangrijke
bijdrage geleverd aan de diagnose en de beleidsaanbevelingen van de TCI.
De banden met het OTB bleven tijdens mijn TBM-decaanschap sterk. OTB-secretaresse Ineke Groeneveld
bleef publicatieteksten voor mij tikken en ik werkte
met verschillende OTB’ers samen. Naast lief werd er
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ook leed gedeeld: op 16 april 2005 moest Frans Dieleman worden begraven die door een hersenbloeding
plotseling was overleden. Anneke van Cooten, die tot
2003 mijn agenda had beheerd, overleed op 4 november 2005 aan een slopende ziekte.

Activiteiten rondom decanaat
Tijdens het decaanschap van TBM was de lijst daaraan
gebonden functies tamelijk lang:
- lid IMAC (Informatie Management Advies Commissie van de TU Delft) (2003-2007);
- lid Adviescommissie IO (die adviseerde om de
afdeling Industrieel Ontwerpen weer tot zelfstandige faculteit te promoveren, hetgeen geschiedde)
(2003-2004);
- voorzitter bestuur Delft Research Centre (DRC)
Next Generation Infrastructures (2003-2007);
- lid bestuur DRC Water, respectievelijk DRC Sustainable Urban Areas, respectievelijk DRC Transport, respectievelijk DRC ICT (2003-2007);
- voorzitter Functieteam Personeel & Organisatie +
Financieel-Economische Zaken, OOD-werkgroep
(2003-2005);
- domeindecaan Bibliotheek TU Delft (2003-2007);
- lid bestuur Onderzoeksinstituut OTB (2003-2007);
- lid bestuur 3 TU Centre of Excellence Ethics and
Technology (2007-2008);
- lid bestuur DUWIND: het TUD-onderzoeksinstituut voor windenergie (2007);
- lid Adviespanel Smart Mix TU Delft (2007).
Voorts volgde ik per 1 september 2003 Henk Sol op als
lid van de Council van Unitech (internationaal uitwisselingsprogramma voor studenten van technologische
topuniversiteiten en bedrijven in Europa). Ik nam één
à tweemaal per jaar deel aan de councilvergadering
(Zürich, Milaan, Delft, Gotenburg), eenmaal per jaar
aan de General Assemblee en op 5 september 2003 zat
ik aan aan het galadiner te Zürich.
Als decaan van de Faculteit TBM opende ik op 21
maart 2005 het congres ‘Geoinformation for Disaster

Management’ aan de TU Delft. Op 20 juli 2005 verzorgde ik de openingsspeech van het internationale
congres van de Society of Philosophy and Technology,
eveneens aan de TU Delft.
Aan het hoofd van een TBM-delegatie bracht ik van
12 tot 19 november 2005 een bezoek aan de School of
the Built Environment and Engineering van Queensland University of Technology (QUT) te Brisbane (als
gast van decaan Martin Betts) met het doel de samenwerking tussen TBM en QUT op poten te zetten en te
intensiveren.
Op 15 en 16 december 2005 nam ik deel aan de
CESUN-meeting (CESUN = Council of Engineering
Systems Universities, de vereniging van universiteiten en faculteiten die zich met Engineering Systems
bezighouden) aan Georgia Tech in Atlanta (chair: Dan
Roos, MIT).
Mijn TBM-decanaat stelde mij in de gelegenheid om
in het reine te komen met tegenstellingen die zich
in 1987 hadden gemanifesteerd binnen het OTB en
vervolgens tussen OTB en WTB. Wil Thissen die als
universitair hoofddocent indertijd het smaldeel leidde
dat het OTB had verlaten en zich bij de Faculteit CiTG
had gevestigd, was inmiddels hoogleraar bij TBM.
Henk Sol, Ernst ten Heuvelhof en Wil Thissen hebben
de Faculteit Technische Bestuurskunde op poten gezet.
Aan het begin van mijn decaanschap hadden Wil en
ik op mijn initiatief een goed gesprek en gedurende
de volle decanaatsperiode hebben wij constructief
samengewerkt. Rob van der Heijden werd destijds onder leiding van professor Albert Pols door het OTB als
postdoc aangetrokken, maar had zich vervolgens niet
op het OTB maar bij CITG gevestigd. Hij was inmiddels
ook bij TBM als hoogleraar benoemd. Vlak voordat
ik als decaan aantrad, stapte hij over van TBM naar
de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu: Radboud
Universiteit). Aan zijn afscheidssymposium heb ik een
actieve bijdrage kunnen leveren. Wij hebben toen kunnen constateren dat we de problemen achter ons hebben gelaten. Zijn opvolger professor dr. Bert van Wee
en ik hebben vanaf 2003 zeer prettig samengewerkt en
samen internationale boeken gepubliceerd.
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Gebleken is dat het OTB en de Faculteit TBM elk een
eigen profiel hebben en dat er aan de TU Delft voor
beide plaats is. Zowel het OTB als TBM hebben zich
succesvol ontwikkeld. Achteraf is de boedelscheiding,
door Rector Magnificus Hans Dirken vastgesteld, geen
verlegenheidsoplossing gebleken, maar de start van
twee afzonderlijke successtory’s die vanaf 2003 weer
synergie konden ontwikkelen. Toen werden TBM en
OTB buren, het vierde toepassingsdomein ‘Ruimte:
gebruik en ontwikkeling’ werd op mijn initiatief in
de TB/SEPAM-opleiding geïntroduceerd en er werd in
toenemende mate door OTB- en TBM-onderzoekers
samengewerkt.
De beëindiging van het TBM-decanaat en mijn emeritaat per 1 oktober 2007 betekenden allerminst het
einde van mijn professionele leven.

Afscheidscollege
Toen ik op 29 juni 2007 mijn afscheidscollege hield,
betekende dat de bekroning van een langdurige
academische loopbaan aan de TU Delft, een aanstelling van dertig jaar TU Delft-hoogleraar en een mooi
TBM-decanaat. Op de dag van mijn afscheidscollege
verscheen het liber amicorum ‘Hugo’s Ruimte’. Bij het
afscheid als TBM-decaan kwam daar nog een tweede
bundel bij: ‘Hugo’s Handelingen’, die tevens de eerste
TBM-canon bevatte met 50 hoogtepunten in het nog
jonge bestaan van de faculteit.
Mijn afscheidscollege op 29 juni 2007 stond in het
teken van de drie parlementaire onderzoekingen
waarmee ik in een reeks van jaren te maken heb
gehad (zie hoofdstuk 18). Korte feestredes waren er
van Jacob Fokkema, Pieter Winsemius, Klaas de Vries,
Geert van Maanen en Peter Nijkamp. Ter gelegenheid
van mijn afscheid ontving ik de Aedes-onderscheiding uit handen van Willem van Leeuwen en het
erelidmaatschap van de Nederlandse Woonbond uit
handen van Ronald Paping. Bij deze mooie prijzen
bleef het niet. Jacob Fokkema, Rector Magnificus van
de TU Delft, overhandigde mij op 8 december 2008

de Gouden Penning van de TU Delft. Op 18 november
2010 reikte Joost Schrijnen tijdens een NIROV-bijeenkomst in Den Haag de Hudig-penning aan mij uit.
Ter gelegenheid van deze plechtigheid verscheen het
boek ‘Hugo Priemus Hudig-penning 2010’ met verlegenmakende bijdragen van Peter Boelhouwer, Adri
Duivesteijn, Roel Steenbeek, Klaas de Vries, Pieter
Winsemius en Duncan Maclennan.

Emeritaat
Vanaf het najaar van 2007 mocht ik gebruik maken
van een werkplek die het OTB mij beschikbaar stelde.
Het OTB-secretariaat (Ineke, Mary, Elianne, Jeanet)
stond klaar om mijn agenda bij te houden, afspraken te maken, informatie te googelen, powerpoints
te verzorgen, stukken te typen en reizen te regelen.
Per 1 oktober 2010 werd mijn nultiende TUD-leerstoel
Systeeminnovatie Ruimtelijke Ontwikkeling met drie
jaar verlengd. Per 1 oktober 2013 volgde opnieuw
een verlenging, dit keer voor twee jaar: tot 1 oktober
2015. Aan mijn ius promovendi kwam een einde op
15 oktober 2012 (toen ik 70 werd). De proefschriftmanuscripten van Harry van der Heijden, respectievelijk
Frank Wassenberg waren toen door de desbetreffende
promotiecommissies goedgekeurd. Zij waren mijn
laatste twee promovendi (zie Bijlage B).
Per 1 januari 2008 liet ik mij inschrijven bij de
Kamer van Koophandel van Haaglanden. Sindsdien
fungeer ik, evenals onze zoon Guido en onze dochter
Lian, als kleine zelfstandige, en wel onder de aanduiding Priemus Onderzoek en Advies. Er kwamen mooie
uitnodigingen op me af: het lidmaatschap van de Raad
van Commissarissen van het Ontwikkelingsbedrijf
Spoorzone Delft, het lidmaatschap van de Commissie-Ruding (Private Financiering Infrastructuur), de
SER Commissie van Sociaal-Economische Deskundigen (advies over hervorming van het nationale
woningmarktbeleid), voorzitter van de Klankbordgroep
MKBA van het Ministerie van VROM, onafhankelijk
deskundige voor het project OV-Autoriteit Randstad,
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lid van expertteams bij de MIRT-verkenningen Rotterdam, respectievelijk Den Haag, lid van de Klimaatraad
van Amsterdam, vice-voorzitter van de Adviescommissie Greenports, en lid van de Raad van Toezicht
van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (zie Bijlage A).
Ik stelde met Piet Rietveld het onderzoeksprogramma Duurzame Bereikbaarheid Randstad op, waarvoor
in korte tijd circa 10 miljoen euro beschikbaar kwam
(van de Ministeries van V&W, VROM en EZ en van
NWO en later ook van het Ministerie van LNV) en
ik trad toe tot de Programmacommissie Duurzame
Bereikbaarheid Randstad, de Programmacommissie
Kennis voor Krachtige Steden, de Kerngroep Urban Regions in the Delta (URD), en de Programmacommissie
Smart Urban Regions in the Future (SURF). Het Planbureau voor de Leefomgeving schakelde mij (samen met
Joris Hoekstra) in bij het project ‘Drijvende krachten
achter het wonen’. Daarop volgden de opdracht van
de gemeente Almere om een ‘Nota Grondbeleid’ te
schrijven (samen met Willem Korthals Altes en Daniëlle Groetelaers), het lidmaatschap van de Jury Almere
Hout Noord (voorzitter: Pieter Winsemius), waarheidsvinding voor personeel en Raad van Commissarissen
van AWV Eigen Haard te Velsen (samen met professor
Lex Michiels) en ondersteuner van de Toekomstvisie
Wonen van het Trendbureau Overijssel.
Tot mijn vreugde kwam er per 1 oktober 2007 evenmin een einde aan de uitnodigingen voor lezingen en
deelname aan panels in Nederland en voordrachten
c.q. keynote speeches in het buitenland. In 2008 en
2009 gaf ik lezingen in München, Santiago de Compostella, Moskou, Chicago, Beijing, Trondheim, Puerto
Rico, Praag, Brussel, Liverpool, Glasgow en St. Andrews
(Schotland). In 2010 trad ik op in Nanjing, Shenzhen
(China), Porto Alegre (Brazilië), Istanbul, Cambridge
(UK); in 2011 volgden Nairobi, Brussel, Praag, Toulouse, Barcelona, Oslo; in 2012 en 2013: Wenen, Moskou,
Lillehammer (Noorwegen), Marstrand (Zweden) en
Tarragona, in 2014 trad ik op in Edinburgh, Oslo, Seoul,
Budapest en Ankara en in 2015 in Lissabon, Primosten
(Kroatië), ZÜrich en Bandung. Geleidelijk aan zwakt de

stroom af. Niettemin zijn er delen van de wereld die
ik nu pas voor het eerst van mijn leven bezoek. De tijd
van rust, routine en repetitie is nog niet aangebroken.
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Tijdens het promotiefeest van René Teule, 1996 (rechts: Mieke).

Promotie Marietta Haffner in 1999 met tweede en
derde van rechts commissielid André Thomsen en
copromotor Johan Conijn.
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Receptie na afloop van mijn tweede oratie (nu als
hoogleraar Systeeminnovatie Ruimtelijke Ontwikkeling) aan de Faculteit TBM op 3 december 2003.
Links: oud-Rector Magnificus Hans Dirken; rechts:
Mieke.

Erepromotie aan de Universiteit van Uppsala (Zweden) in januari 2004. Links: Evert Vedung (promotor),
rechts Bengt Turner (voorzitter van het ENHR).

De eredoctoren van de
Universiteit van Uppsala
in januari 2004.
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In gesprek met Martin Betts, dean van de School of the Built Environment and
Engineering, Queensland University of Technology, Brisbane (Australië, 2005). Ik
was daar met een delegatie om een samenwerking tussen TBM en QUT op poten
te zetten.

Als decaan van TBM had ik te maken met een aantal
hoogleraren die jarenlang prominent actief waren in
de Nederlandse samenleving, zoals Wim Dik, Guus
Berkhout en Frits Bolkestein. Guus Berkhout (oud-lid
van het College van Bestuur en hoogleraar bij TBM)
ontving in 2008 een Koninklijke onderscheiding.

Frits Bolkestein (parttime hoogleraar TBM) neemt
afscheid op 22 september 2009. Jeroen van den
Hoven (waarnemend decaan) overhandigt hem het
eerste exemplaar van een mede door Bolkestein
samengesteld boek.
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Omslag van het liber amicorum ‘Hugo’s Ruimte’ naar aanleiding van mijn
afscheid van TBM op 29 juni 2007.
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Klaas de Vries

Pieter Winsemius

Peter Nijkamp

Geert van Maanen

Ter gelegenheid van mijn emeritaat werd in juni 2007 een
afscheidssymposium georganiseerd onder leiding van Maria Henneman. Er waren diverse toespraken (van Jacob Fokkema, Klaas de
Vries, Pieter Winsemius, Peter Nijkamp en Geert van Maanen) en
rondetafelgesprekken met onder meer Adri Duivesteijn, Hans de
Jonge, Elco Brinkman, Johan Conijn en Ronald Paping.
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Samen met Mieke, tijdens het afscheidssymposium.

Naar aanleiding van de uitreiking van de Hudig-penning door het
NIROV in 2010 verscheen een boekje over mijn carrière.

		
Ik gaf die dag ook mijn afscheidscollege.

II
Vier
onderzoekssporen
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8
Volkshuisvestingsspoor

Het volkshuisvestingsspoor is voor mij het oudste
spoor. Toen ik in 1961 besloot om mijn Bouwkundestudie na het P-examen te continueren – voor mij allesbehalve een vanzelfsprekende keuze –, heb ik die studie verder grotendeels in het teken van de woningbouw
geplaatst. Eigenlijk studeerde ik in 1965 af als woningbouwkundig ingenieur. Ik had me geheel toegelegd op
het woningontwerp, op de techniek van woningbouwmethoden, de inrichting van woonwijken en de grondslagen van het woningbeheer. Mijn proefschrift stelde
het wonen, het woongedrag en de woonsatisfactie
meer centraal en benaderde de volkshuisvesting vooral
vanuit gedragswetenschappelijk perspectief.
De oprichting van de afstudeerrichting Volkshuisvesting aan de Afdeling Bouwkunde van de TH Delft
(1972), op mijn initiatief, sloot logisch aan op mijn opgebouwde expertise. De hardnekkige woningnood en
de toen actuele problemen met de volkshuisvesting en
de stadsvernieuwing zorgden voor een overduidelijke
maatschappelijke opleidingsbehoefte.

Woningplattegrond en woningontwerp
Het volkshuisvestingsspoor is bij mij begonnen met de
woningplattegrond en de flexibiliteit van het woningontwerp. Dat is het thema van mijn proefschrift ‘Wonen – kreativiteit en aanpassing’ en van mijn bijdrage
(samen met Van Gigch en Bonsang) aan de studies van
de Werkgroep Basistypen van de Studiegroep Efficiënte Woningbouw. Dit thema werkte ik uit in colleges
voor de Landbouw Hogeschool Wageningen en de
Academie van Bouwkunst in Maastricht, in het inspraakproject dat ik als research-ingenieur bij de NWR
samen met Rob van Elk voor de Woningbouwvereniging IJsselmonde ontwierp (uitvoerend bouwbedrijf:
Wilma) en in onderzoek en planbegeleiding rondom
de ERA-flats in Zoetermeer. In IJsselmonde en Zoetermeer kregen bewoners concreet zeggenschap over de
wijze waarop de woning werd ingedeeld.
Voordat ik het RIW oprichtte, als coproductie tussen
TH Delft en NWR, was ik kort actief in het kader van
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het Centrum voor Architectuuronderzoek, geleid door
Derk de Jonge. Onder de vlag van dit centrum publiceerde ik het rapport ‘Wonen in Zeist’, een kritische
evaluatie van het wonen in flats aan de Van Vollenhovenlaan in Zeist. Als voorzitter van de Visitatiecommissie De Kombinatie te Zeist zou ik meer dan veertig
jaar later (2009-2010) weer met het Van Vollenhovencomplex worden geconfronteerd.
Mijn bijdrage aan de publicatie ‘Wonen in Japan’, als
neerslag van de excursie van bouwexperts naar Japan
in 1965, was vooral geconcentreerd op de flexibiliteit
van het klassieke Japanse woonhuis. In het blad Wonen TA/BK publiceerde ik artikelen die vooral betrekking hadden op evaluaties van actuele woningprojecten zoals de corridorwoningen in Buikslotermeer,
de splitlevelwoningen in Hengelo, Drienerloo en de
galerijflats in de Bijlmermeer.

Woningmarktonderzoek, woningvoorraadonderzoek
Een aanzienlijke verruiming van mijn scope ontstond
na oprichting van het RIW in 1969, door de samenwerking met de NWR en de voorbereiding van de Teleaccursus ‘Bouwen en Wonen’ in 1971. Het RIW stortte
zich vanaf het eerste begin op lokaal en regionaal
woningmarktonderzoek, waarbij de voorkeuren van
bewoners richtsnoer waren. Ik propageerde bewonersenquêtes (stated preferences) en verhuisketenonderzoek (revealed preferences), liefst in combinatie met
elkaar. Zulk onderzoek voerde het RIW uit in Leerdam,
Maasland, Goedereede, Sliedrecht, Hoogeveen, Venlo
en Oost-Groningen. Dit onderzoek drukte mij met de
neus op actuele volkshuisvestingsproblemen in vele
delen van Nederland. De samenwerking met de NWR
kreeg vooral betekenis in de leerzame samenwerking
met Wim Revet, gericht op renovatie, rehabilitatie en
stadsvernieuwing in Leeuwarden, Meeden, Leiden
(Noorderkwartier) en Tilburg (Paduawijk).
De Teleac-cursus omvatte een grote reeks interviews
met alle toenmalige prominenten in de Nederlandse

volkshuisvestings- en bouwwereld, die mij intensief
confronteerden met de politieke en praktische actualiteit.

Stadsvernieuwing
Zeer leerzaam was de opdracht die ik kreeg van het
gemeentebestuur van Rotterdam (eerst wethouder
Jettinghof, later zijn opvolger Van der Ploeg), waardoor ik jarenlang lid was van de eerste projectgroep
Stadsvernieuwing in Rotterdam: die in Crooswijk. Ook
een aantal jonge RIW-medewerkers (Leo van Duivendijk, André Ouwehand en Hans Swemmer) kregen op
deelprojectniveau belangrijke rollen. Ik werkte samen
met Henk van Zeeland (een van de eerste, door mij
begeleide, afgestudeerde Delftse volkshuisvestingsingenieurs, die in Crooswijk gemeentelijk projectleider
stadsvernieuwing werd), Piet van Gemeren (Patrimoniums Woningstichting), opererend namens de
Federatie van Rotterdamse Woningcorporaties omdat
in de projectgroep geen huisbazen mochten zitten, Jan
Schot (bewonersorganisatie), Gijs van Wijk (predikant,
voorzitter Wijkorgaan Crooswijk), Johan Henderson en
Willem Giezeman (opbouwwerkers). In de Noordergids
verzorgde ik jarenlang de rubriek Kris Kras Crooswijk.

Politieke invalshoek
Sinds 1 mei 1964 ben ik, evenals Mieke, lid van de Partij
van de Arbeid. Vijftig jaar later leverde dat ons beiden
een gouden speld op (op 1 mei 2015 opgespeld door
Henri Lenferink, burgemeester van Leiden). Vanaf 1966
werd ik actief in de afdeling Leiden van de PvdA, waar
ik samen met anderen de VRO-fractie in de Leidse
gemeenteraad ondersteunde. Sinds dezelfde periode
was ik lid van de sectie VRO van de Wiardi Beckman
Stichting en vervolgens lid van de ondersteuningsgroep van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. De
politieke benadering van de volkshuisvesting kreeg
langzamerhand bij mij de overhand. Bij het beleid van

79

Hugo Priemus

staatssecretaris Marcel van Dam en vooral Jan Schaefer was ik nauw betrokken. In die tijd was ik actief in
de politieke keuken van het volkshuisvestingsbeleid.
Met Hans Hofhuis en Roel Bekker, beleidsmedewerkers van Jan Schaefer, had ik veel contact. Met Hans
Kombrink werkte ik intensief aan de totstandkoming
en amendering van de VRO-paragraaf van het PvdA
Verkiezingsprogramma (zie hoofdstuk 15).

Economische invalshoek
In 1971 startte mijn avondstudie Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mijn
afstudeerscriptie, begeleid door professor drs. H.W.
Lambers, ging over het stelsel van volkshuisvestingsmarkten en volkshuisvestingsbeleid in een gemengde
economie. Deze eindscriptie is wel sterk normatief
gekleurd. Ik zocht de oplossing in een consequent
stelsel van inkomenswoonlasten, de uitbanning van
particuliere verhuurders en de ontwikkeling van zogeheten woningraden: woningcorporaties bestaande uit
bewoner-eigenaren. Deze benadering werd door mij
consistent, hardnekkig en soms luidruchtig uitgedragen en oogstte veel publiciteit, zowel in de vakpers als
in de massamedia. Maar aan het operationeel uitwerken van deze aanpak kwam ik ook later niet toe.
Mijn studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
(1971-1975) stelde mij in staat om het wonen vanuit een economische invalshoek te benaderen. Mijn
activiteiten op nationaal en lokaal niveau (Leiden)
voor de PvdA en de sectie VRO van de Wiardi Beckman Stichting (zie hoofdstuk 15) confronteerden mij
met politici, bestuurders en beleid op het terrein van
de volkshuisvesting en de stadsvernieuwing. In deze
beleidsinvalshoek kwamen de eerder toegepaste disciplinaire benaderingen (techniek, sociologie, economie)
mooi bij elkaar.
De oprichting en de snelle ontwikkeling van het
RIW, na een zeer intensieve praktijkervaring als
researchingenieur bij de NWR, versterkten mijn belangstelling voor en kennis van de volkshuisvesting

enorm. Ik leerde in korte tijd nagenoeg alle belangrijke
actoren in de Nederlandse volkshuisvestingsrepubliek
kennen, ik was nauw betrokken bij de actualiteit van
de volkshuisvestingspolitiek. Vanaf circa 1974 waagde
ik mijn eerste schreden in de internationale housing
research arena – na vroege excursies in Marokko
(1964) en Japan (1965).
Van 26 april tot 4 mei 1977 bezocht ik als lid van een
Nederlandse delegatie Warschau en bestudeerde er
de Poolse volkshuisvesting. De 1 mei-viering, inclusief
militaire parade, in een zonnig Warschau was een
curieuze belevenis.

NRC Handelsblad
Koos Metselaar, redacteur van NRC Handelsblad, benaderde mij in 1976 met de vraag of ik voor deze krant
eenmaal per maand de nieuwe rubriek ‘Wonen en
bouwen’ wilde verzorgen. Daarover hoefde ik niet lang
na te denken. Op 8 oktober 1976 verscheen mijn eerste
bijdrage. Ongeveer zeven jaar lang verzorgde ik (kritische) beschouwingen in deze krant. Columns kon je
deze bijdragen eigenlijk niet noemen: daarvoor waren
ze te lang en te serieus, hoewel ik wel steeds streefde
naar nuancering, relativering en een zekere lichtvoetigheid. Op 7 januari 1984 werd mijn voorlopig laatste
bijdrage gepubliceerd. De redactie gaf toen de voorkeur aan een wat minder geprofileerde aanwezigheid
van het volkshuisvestingsdomein in deze krant. In de
loop der jaren was ik wel van tijd tot tijd te vinden op
de NRC-opiniepagina, en later ook in de Volkskrant en
Het Financieele Dagblad.

Huishoudelijke sector
Mijn benoeming tot hoogleraar Volkshuisvesting aan
de TH Delft mondde uit in een oratie (7 december
1977) waarin ik de huishoudelijke sector centraal
plaatste. Ook dit statement oogstte zeer veel publiciteit, zowel bij economen (die ik in 1977 categorisch
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betichtte van het hebben van een bord voor de kop)
als bij voorvechters van de vrouwenemancipatie (die
op verschillende wijze ingingen op mijn suggestie dat
de taken van het huishoudelijk werk eigenlijk consequent in monetaire termen zouden moeten worden
uitgedrukt).

Volkshuisvesting; begrippen-problemenbeleid
In 1978 verscheen mijn boek ‘Volkshuisvesting; begrippen, problemen, beleid’, waarin de ontwikkelde
normatieve benadering is vastgelegd en onderbouwd.
Hierin worden verschillende theorieën en concepten gelanceerd, zoals de woningmarktparadox en de
ijzeren wet van de woningmarkt. Dit boek ontmoette
een deels enthousiast, deels kritisch onthaal. Twee
RIW-medewerkers – Pieter Brabers en Frits IJmkers (zie
hoofdstuk 4) – vonden aanleiding in het verschijnen
van dit boek voor het publiceren van een uitvoerige, frontale kritiek ‘Priemificatie van de volkshuisvesting’, gepubliceerd in het tijdschrift Plan. Zoals
eerder gemeld, was dit artikel een symptoom van een
toenemende tweedeling binnen het RIW tussen het
toegepast onderzoek (meestal betaald door derden) en
het meer fundamentele onderzoek. Brabers en IJmkers
zagen zich, evenals Jan Kooistra, als de voorvechters
van het fundamentele onderzoek, maar zij zagen
al die jaren geen kans om dit streven kracht bij te
zetten door het publiceren van eigen baanbrekende,
theoretisch relevante bijdragen. Jaren later, in 1988,
promoveerde Jan Kooistra (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam wel op een proefschrift ‘Denken is bedacht’, dat betrekking had op de structuur
en de ontwikkeling van het kennen. Met de wereld
van het bouwen en wonen onderhield de dissertatie
geen directe relaties. Het RIW bleef sterk gefocust op
Nederlandstalige publicaties en op de Nederlandse
volkshuisvestingspraktijk.

Internationale publicaties
Pas vanaf 1981 drong ik voorzichtig door in de internationale housing literatuur (Urban Law and Policy, het
nieuwe tijdschrift Housing Studies, het Amerikaanse
International Journal of Urban and Regional Research,
en het al langer bestaande Brits/Amerikaanse Urban
Studies). Dit zijn peer reviewed tijdschriften met uitsluitend wetenschappelijke bijdragen. Pas met de start
van het OTB (in 1985) was de doorbraak compleet.
Daaraan droegen de eerder genoemde excursie langs
research-instituten aan de Oostkust van de Verenigde
Staten (1983) en mijn drie sabbaticals aan het NIAS
(1981-1982; 1983-1984; 1992-1993) in aanzienlijke mate
bij.
In hoofdstuk 16 beschrijf ik hoe ik rijkelijk laat mijn
entree maakte in de internationale wetenschappelijke arena. Met anderen samen richtte ik in 1988 het
European Network for Housing Research (ENHR) op,
waarvan Bengt Turner voorzitter werd.

Markt en overheid
Toen er geen tweede kabinet-Den Uyl aantrad, kwam
het volkshuisvestingsbeleid steeds meer in de greep
van het streven naar decentralisatie, liberalisering
en de gepercipieerde noodzaak van bezuinigingen.
In deze periode liet ik mij regelmatig zeer kritisch uit
over het beleid van de staatssecretarissen van volkshuisvesting Brokx en later Heerma. Pas sinds de jaren
tachtig, tijdens mijn verblijf aan het NIAS, begon ik
meer begrip te krijgen voor het streven naar budgetbeheersing, het streven naar deregulering en het streven
om de sector meer marktgeoriënteerd te maken. Na
jaren waarin ik steeds primair uitging van de inherente onvolmaaktheid van volkshuisvestingsmarkten,
waarbij de overheid voor oplossingen moest zorgen,
kreeg ik steeds meer oog voor de inherente onvolmaaktheden van nationaal en lokaal volkshuisvestingsbeleid, waarbij – binnen duidelijke publieke kaders – juist meer marktwerking voor betere resultaten

81

Hugo Priemus

zou kunnen zorgen. Ik keerde me enkele keren heftig
tegen nationaal PvdA-beleid, zoals het streven naar
(nog) meer nieuwbouw (ten koste van het voorraadbeleid, inclusief renovatie) en het streven naar een
stookkostensubsidie, door Jan Schaefer als wethouder
Volkshuisvesting te Amsterdam serieus bepleit. In de
interne PvdA-strijd over de nadruk op huren of kopen,
koos ik positie door vooral het beschermd eigenwoningbezit als tussenvorm te bepleiten. Overigens ben
ik tot medio jaren negentig een geharnast tegenstander geweest van de verkoop van corporatiewoningen.
Pas de Brutering (1995) en de opkomst van het strategisch woningvoorraadbeleid bij woningcorporaties
zouden verandering brengen in dat standpunt.

Parlementaire Enquête Bouwsubsidies
Een hoogtepunt in het volkshuisvestingsspoor was
mijn bijdrage aan de Parlementaire Enquête Bouwsubsidies (1986-1987). Ik had me in een zeer vroeg stadium gemeld bij Klaas de Vries, voorzitter van deze
enquêtecommissie om de commissie te helpen (en
zo mogelijk het OTB verder te profileren). Voor deze
commissie voerde het OTB twee grote onderzoekingen
uit: een naar het investeringsbeleid van beleggers in
de woningbouw (Johan Conijn en Oscar Papa), en een
naar het woningbouwsubsidiebeleid in de periode
1965-1985 (Theo Bentvelsen, Oscar Papa, Paul Spruyt,
Frans van der Zon, door mij geleid). In hoofdstuk 18 ga
ik nader in op deze parlementaire enquête.

Sparrenhorstconferenties, 1996-1999
Met Frans Dieleman samen organiseerde ik in het
NWR-centrum De Sparrenhorst te Nunspeet een aantal internationale workshops over de sociale huursector. Het begon in maart 1996 met de conferentie
Changing social rented housing in Europe; research
topics and policy dilemmas (CECODHAS-ENHR), waar
ik op 9 maart 1996 een inleiding hield over de vraag

‘What is social in the social rented sector? The future
of the social rented sector in Europe’. In februari 1997
volgde de tweede Nunspeetconferentie, onder auspiciën van ENHR, CECODHAS, BNG en NETHUR, met als
thema ‘Social housing finance in the European Union’.
In februari 1998 organiseerden Frans Dieleman en ik
de derde Nunspeetconferentie ‘Social housing management in the European Union’. De vierde (en laatste) Nunspeetconferentie over ‘Social housing policy
in Europe’, vond plaats in februari 1999. Elk van deze
conferenties heeft geleid tot een special issue van een
international wetenschappelijk tijdschrift, waarbij
Frans Dieleman en ik als guest editors optraden.

Housing Vouchers
In het begin van de jaren negentig participeerde ik
actief in het programma Housing Indicators van de
Wereldbank (zie hoofdstuk 16).
Op 2 en 3 oktober 1998 vond een zeer gerichte
conferentie plaats, geïnitieerd door The Urban Institute, the Brookings Institution en het Committee for
Economic Development: de Vouchers Conference in
Washington DC. Als enige buitenlander werd ik voor
dit symposium uitgenodigd. Ik presenteerde het paper
‘Housing vouchers: A contribution from abroad’. Later
werden de bewerkte papers gebundeld in een fraai
boek over Vouchers. Op de heenweg liep ik op Dallas
Airport van Washington DC Pieter Winsemius tegen
het lijf en we deelden een taxi van het vliegveld naar
downtown Washington.
Van 12 tot en met 14 april 2011 nodigde Claudio
Acioly mij uit om deel te nemen aan de Governing
Council van UN Habitat in Nairobi. Ik gaf een inleiding
‘Basics of social housing policy’ en ik nam er op 12
en 14 april 2011 deel aan twee panels. Ik werd geconfronteerd met het UN Habitat initiatief om een Global
Housing Strategy 2025 te ontwikkelen: een intellectuele opgave die me toen bijzonder intrigeerde, maar
waar ik later weinig meer van hoorde.
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Woningmarkthervorming, nationaal woonbeleid, gemeentelijke woonvisies, prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties
Eind 2007, trad ik toe, samen met Pieter Winsemius en
Leo Stevens, tot de Commissie van Sociaal-Economische Deskundigen van de Sociaal-Economische Raad
ter voorbereiding van een advies over een integrale
hervorming van het woningmarktbeleid, dat in 2010
werd gepubliceerd.
Vooral sinds mijn emeritaat ben ik actief in de publieke meningsvorming over het nationale volkshuisvestingsbeleid (met scherpe kritiek op het beleid van
de kabinetten Rutte I en II), het begeleiden van provincies, gemeenten en woningcorporaties op het terrein
van het decentrale woonbeleid. Ik houd me bezig met
de formulering van gemeentelijke en regionale woonvisies, alsmede prestatieafspraken tussen gemeente
en woningcorporaties. In 2014 lever ik teksten aan een
groep particuliere verhuurders die een juridische actie
aanspanden tegen de Staat inzake de Wet verhuurderheffing.
Ook na mijn emeritaat loopt het volkshuisvestingsspoor door. Centrale thema’s zijn: housing finance
reform, de toekomst van het corporatiebestel, strategisch voorraadbeleid en nieuwbouwinvesteringen,
gemeentelijke/regionale woonvisies, prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties, de relatie
tussen woningen en recreatiewoningen, woonruimteverdeling en de wetgeving over kraken en anti-kraken.

Ten slotte
Centraal in mijn volkshuisvestingsonderzoek staan
steeds de sociale huursector, de woningcorporaties en
de inkomensgebonden huursubsidies.
Ik ben voorstander van een groter accent op renovatie en stadsvernieuwing, de transformatie van
gemeentelijke woningbedrijven tot woningcorporaties,
een grotere rol van bewoners bij ontwikkeling en beheer van woningen, een grotere vraagoriëntatie van de

volkshuisvesting, inclusief meer differentiatie en meer
flexibiliteit. Ik bepleit een grotere rol van huursubsidie c.q. huurtoeslag in het volkshuisvestingssysteem
en een nauwere relatie tussen woningcorporaties en
bewoner-eigenaars. Mijn verbazing over de fiscale behandeling van de bewoner-eigenaar (al sinds de jaren
zeventig) is een constante factor in mijn visie op het
actuele en gewenste volkshuisvestingsbeleid.
Binnen de koopsector heb ik vooral belangstelling
voor hypotheekgaranties, voor verenigingen van
eigenaren en voor de wisselwerking tussen financiële
markten (bankencrisis, hypotheekschulden, Bazel III)
en de woningmarkt.
Na 2000 kijk ik steeds meer naar het complete
beleidssysteem van de volkshuisvesting en probeer
bijdragen te leveren aan de ideeënvorming inzake een
integrale hervorming van het volkshuisvestingsbeleid. Vanaf het eerste begin ben ik geïnteresseerd in
internationale vergelijkingen, vooral binnen Europa.
In toenemende mate krijg ik oog voor de samenhang
tussen volkshuisvesting enerzijds en anderzijds financiële markten, pensioenvoorziening, belastingstelsel,
het zorgsysteem en de openbare uitgaven.
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Een bijeenkomst georganiseerd door Gemeenschappelijk Overleg
Studentenhuisvesting (GOS) in Delft, op 16 oktober 1984. Een
panel met onder andere staatssecretaris Gerrit Brokx van VROM,
Nico van Velzen (directeur Nationale Woningraad) en mijzelf
stond onder leiding van Marjolijn Uitzinger. Ook mr. J. Zeevalking,
toen voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft, was
aanwezig.

Vooroverleg GOS-bijeenkomst in Delft
op 16 oktober 1984 met onder meer mr.
J. Zeevalking, voorzitter CvB TU Delft, en
staatssecretaris Gerrit Brokx.
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In gesprek met Gerrit Brokx en Nico van
Velzen (directeur Nationale Woningraad),
Delft, 16 oktober 1984.

Panel GOS-bijeenkomst met onder meer
Marjolijn Uitzinger (voorzitter) en Gerrit
Brokx, Delft, 16 oktober 1984.

Bijeenkomst van Progresbouw in het
Kurhaus, Scheveningen, 2 mei 1984, v.l.n.r.:
Dols, Hooijmaijer en ikzelf.

Stichting Propaganda Woninginrichting.
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Voordracht in het Nederlands
Congresgebouw.

Presentatie tijdens SEV-conferentie
Woningcorporaties en beleggers.

OTB-studiedag Onderhoudsbeleid (28 mei
2002) met Albert Koedam van de Nationale
Woningraad).
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Opname voor het dagelijkse ochtendprogramma Lijn 1 op Radio 1 met presentatrice
Naeeda Aurangzeb over de toekomst van
het huren, 30 juli 2013.

9
Bouw- en vastgoedspoor

Het bouw- en vastgoedspoor ligt het meest direct in
het verlengde van mijn Bouwkunde-opleiding. Mijn
eerdergenoemde deelname aan de reis van het team
van bouwdeskundigen naar Japan in 1965 stelde mij in
staat om veel bij te leren over bouwmarkt en bouwbeleid, bijvoorbeeld van dr. R.H. Bredero, eveneens lid
van het team, die ik leerde kennen en waarderen.

Niet-traditionele woningbouwmethoden
Een van mijn eerste grote onderzoeksprojecten,
samen met Rob van Elk, had betrekking op de systeembouw in Nederland. De Vereniging van Systeembouwers (later Progresbouw) was mordicus tegen dit
onderzoek; zij was beducht voor een onafhankelijke
en kritische visie. Dit onderzoek, uitgevoerd in de
periode 1968-1970, werd door de TH Delft zelf gefinancierd. Door de afzonderlijke promotoren van erkende
woningbouwsystemen tegen elkaar uit te spelen en

door gebruik te maken van basisgegevens die beschikbaar waren bij de Centrale Directie van de Volkshuisvesting, zagen we kans niet alleen een unieke en
complete documentatie van woningbouwsystemen
in Nederland te realiseren, maar ook om daarop een
relevante analyse los te laten. Essentieel waren de verhelderende technische tekeningen die student-assistent Christ Thijssen maakte van elk van de systemen.
Vele jaren later, in 1990, is hij bij mij op deze materie
gepromoveerd.
Wij maakten een onderscheid in vier categorieën:
stapelbouw, gietbouw, zware en lichte montagebouw.
Onze belangrijkste vaststelling was dat het leeuwendeel van de systemen zich had gespecialiseerd
in middelhoogbouw en later hoogbouw, waardoor
het aanbod slecht was afgestemd op de vraag en de
systeembouw een substantiële bijdrage leverde aan de
toenmalige hoogbouwgolf. Voorts constateerden we
grote bouwfysische problemen: tocht, geluidshinder,
condens en een slechte warmte-isolatie. Het eind-
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rapport ‘Niet-traditionele woningbouwmethoden in
Nederland’ verscheen in 1970 bij Samsom Uitgeverij,
onder auspiciën van de Stichting Bouwresearch. Het
werd in dat jaar geselecteerd als een van de 50 mooist
verzorgde boeken in Nederland.

Structuuronderzoek Bouwnijverheid
In de tweede helft van de jaren zeventig was er veel te
doen over het op te zetten Structuuronderzoek Bouwnijverheid. De bouwsector was bezig, met financiële
steun van het Ministerie van Economische Zaken, om
een onderzoeksprogramma samen te stellen. Hiertegen werd fel geopponeerd door de Groningse wethouder Max van den Berg, Eisse Kalk (toen werkzaam bij
Werkgroep 2000), Yap Hong Seng (RIGO) en anderen
die vonden dat het onderzoek veel te eenzijdig aanbodgericht was en nagenoeg geheel voorbijging aan
de maatschappelijke inbedding, de opdrachtgevende
functie, de rol van gebruikers en de betekenis van de
gebouwde omgeving en de gebouwenvoorraad. Na veel
politiek getouwtrek werd besloten om een afzonderlijk Blok I Gebouwde Omgeving op te zetten, waarin
deze aspecten centraal zouden worden gesteld. Helaas
lukte het niet om dit blok te verbinden met de andere
blokken, zoals bouwmarkt en arbeidsmarkt, waarvoor
het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid,
aangevoerd door Adri Buur, de eindverantwoordelijkheid had.
Ik had me met deze hele kwestie in het geheel
niet beziggehouden, maar toen het aankwam op de
concrete realisering van Blok I, reisde een delegatie,
onder aanvoering van Eisse Kalk, af naar Delft met
het verzoek of ik de Programmacommissie Gebouwde
Omgeving wilde leiden. De Werkgroep Gebouwde Omgeving (WEGO), voorgezeten door Eisse Kalk, fungeerde
als een soort Raad van Toezicht. De Programmacommissie Gebouwde Omgeving (PROGO) voerde met aanstormende talenten als Frank van Wijk (RIGO), Gerard
van Otterloo (Werkgroep 2000), Guus Gijswijt (SISWO),
Marten Bierman (SISWO), Jan van der Schaar (RIW), Lex

van Drooge (Nationale Woningraad), Jeroen Verhulst
(SISWO) en Yap Hong Seng (RIGO) het onderzoek uit.
Eric Verkade (EIB) trad op als toegewijd secretaris.
Het was een mengsel van onderzoekstalent en progressieve politieke affiniteit dat de basis vormde voor
interessante inhoudelijke en gepassioneerde debatten
en deelstudies van uiteenlopende kwaliteit en scope.
Bij de Staatsuitgeverij verscheen in 1981 het eindrapport dat veel publiciteit oogstte en een redelijk samenhangende analyse gaf van de besluitvorming inzake de
gebouwde omgeving, zoals deze kon worden waargenomen en zoals deze wenselijk was, vanuit onder meer
een participatorisch perspectief (Stuurgroep Gebouwde
Omgeving, 1981). Centraal stonden de voorraadproblematiek, de verdeling van woonruimte en woonlasten
in de woningvoorraad, de rol van de gebruikers en de
opdrachtgevers en de oriëntatie op stedelijke vernieuwing. Het lukte mij om met EIB-directeur Adri Buur
een ‘ten geleide’ te formuleren bij het totale pakket
eindrapporten van het Structuuronderzoek, maar dit
verhulde niet dat er tussen Blok I en de andere blokken
forse verschillen in visie en benadering konden worden
waargenomen. Hierover werd veel gepubliceerd in de
dag- en weekbladen. Het Financieele Dagblad wijdde
een reeks van maar liefst tien artikelen aan de uitkomsten van het Structuuronderzoek, waarbij aan de
thema’s in Blok I relatief veel aandacht werd geschonken. Het EIB adviseerde een woningbouwprogramma
van 120.000 woningen per jaar. Uit Blok I vloeide een
woningbouwprogramma van 100.000 woningen per
jaar voort. De feitelijke gang van zaken na 1981 sloot
veel dichter aan op het programma van Blok I dan op
dat van het EIB dat van onrealistisch hoge sloopcijfers
uitging. Blok I ging voor een deel uit van een normatieve benadering die door de leden van de Stuurgroep
met hartstocht werd uitgedragen en bij vele journalisten goed aansloeg, hoewel de wetenschappelijke
onderbouwing van deze normatieve benadering hier
en daar te wensen overliet.
Na de onstuimige activiteiten in en vanuit de Programmacommissie Gebouwde Omgeving heb ik het
bouwspoor een aantal jaren op een laag pitje gezet.
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Innovatiegericht Onderzoeksprogramma
Bouw
Toen in 1985 het OTB werd opgericht, werd er een
nieuw ambitieus onderzoek ten behoeve van de bouwnijverheid opgezet, opnieuw met financiële steun van
het Ministerie van Economische Zaken: het Innovatiegericht Onderzoeksprogramma Bouw. Het OTB werd in
twee deelprogramma’s van het IOP-Bouw ingezet: het
deelprogramma Informatietechnische Infrastructuur
voor de Bouw en het deelprogramma Technisch Beheer. Ideologisch getinte discussies bleven nu achterwege. Het OTB publiceerde mooie rapporten over het
technisch beheer in de eigenwoningsector, de sociale
huursector en de commerciële huursector en legde
de basis voor het Bouw Informatie Centrum (BIC), dat
er nooit is gekomen, maar wel de weg baande voor de
latere Bouw Informatie Modellering (BIM).

Lezingencircuit: van koepel naar koepel
Vooral in de jaren tachtig en negentig draaide voor
mij het lezingencircuit op volle toeren. Vele, zo niet
alle koepelorganisaties, respectievelijk hun afdelingen
nodigden mij uit om hun jaarconferentie of speciale symposium toe te spreken. Deze uitnodigingen
brachten mij bij koepels als Progresbouw, Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouw (NVOB),
Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers en
Ontwikkelaars (NVB), de Nederlandse Vereniging van
Projectontwikkelingsmaatschappijen Neprom, het
Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), Bouwend
Nederland, Bond van Nederlandse Architecten (BNA),
Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), Orde
van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (ONRI),
Hinderwet- en Bouwtoezicht Vereniging (HBV) en het
Opdrachtgeversforum.
Jarenlang leidde ik het congres Bouwprognoses, georganiseerd door het Ministerie van VROM, gewijd aan
de toekomstperspectieven voor woningbouw, B&U- en
GWW-sector en de bouwarbeidsmarkt. Bijdragen wer-

den steeds geleverd door Jim Schuyt, Hans de Jonge en
Hans Huis in ’t Veld.

Architectenopleiding en architectenregister
In opdracht van het Nederlands Architectuur Instituut
voerden OTB-medewerkers Dion Kooijman, Astrid de
Scheemaker en Ad Straub in de jaren negentig onderzoek uit naar diverse aspecten van de architectenopleiding. Eind jaren negentig werden daarover drie
boeken gepubliceerd.
In opdracht van de Rijksbouwmeester (Wytze Patijn)
voerde een groep onderzoekers van het OTB en de
Rijksuniversiteit Groningen onderzoek uit naar de Wet
op de architectentitel (2001) onder leiding van prof. dr.
Dick Lubach (RUG), samen met mij.

Brite-Euram
De Europese Commissie kent tal van onderzoeksprogramma’s, passend in een vigerend Kaderprogramma.
Via Ton Damen kwam het OTB aan de bak met de
ontwikkeling van een operationele opnamemethodiek
voor vastgoed in het Brite-Euramprogramma. Ik leidde
de OTB-inbreng, maar Geert Vijverberg had hier het
voortouw. De looptijd van dit project was 1991-1995.

Bouwfraude
Het bouwspoor kreeg op 9 november 2001 een impuls
toen Ad Bos tijdens het TV-programma Zembla werd
geïnterviewd en de schaduwboekhouding van bouwbedrijf Koop Tjuchem toonde. Twee dagen later werd ik
door Rob Trip geïnterviewd tijdens het TV-programma
Buitenhof. Desgevraagd meldde ik dat ik deze kwestie
een parlementaire enquête waard vond. Ik bleek niet
de enige die daar zo over dacht en de Parlementaire
Enquetecommissie Bouwnijverheid werd in het leven
geroepen. Toen de Commissie-Vos dit onderzoek zou
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starten, werd ik door Twee Vandaag gevraagd om commentaar te leveren bij de TV-samenvattingen van de
openbare zittingen. Dat heb ik bijna twintig maal gedaan, meestal in samenspraak met presentator André
Zwartbol. (zie hoofdstuk 18 voor meer informatie over
deze parlementaire enquête.)
Op 16 mei 2003 verzorgde ik een inleiding ‘Competition between building firms and the role of government. Issues behind the Dutch building fraud’ tijdens
ELAC 2003: de ICE European Local Associations Conference in Den Haag. Hiermee bracht ik de Parlementaire
Enquête over de bouwfraude in de international arena.
In het Infrastructuur- en Transportspoor (hoofdstuk
11) besteedde ik veel aandacht aan de besluitvorming
inzake grote projecten: Betuweroute, HSL-Zuid en
Noord/Zuidlijn. Ook in dit spoor werd ik bij herhaling
geconfronteerd met de verlammende gevolgen van
bouwkartels die nog dateerden van vóór de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid.
Jaren later, op 3 juni 2013, nam ik deel aan een
intensief rondetafelgesprek met enkele Nederlandse
academici en een Parlementaire Onderzoekscommissie van de provincie Quebec (Canada) – op bezoek in
Nederland – die de relatie naging tussen de bouwnijverheid en de georganiseerde misdaad. Daar leerde ik
dat in Canada vertakkingen van de Italiaanse maffia
een grote invloed hebben op aanbestedingsprocedures
en de financiering van politieke partijen. In vergelijking hiermee lijkt de Nederlandse bouwsector een
toonbeeld van orde en netheid.

Build-on-Res
Inmiddels was binnen het OTB weer een nieuw Europees project tot ontwikkeling gekomen, gecoördineerd
door Milou Beerepoot. Ik zat de startbijeenkomst van
dit project, over renewable energy sources, op 1 februari 2002 in Rotterdam voor.

Duurzaam bouwen
Sinds 1998 had zich bij mij steeds sterker het thema
‘duurzaam bouwen’ binnen het bouwspoor ontwikkeld. Ik was sinds dat jaar actief in het Delftse
Interfacultaire Onderzoekscentrum (DIOC) De Ecologische Stad, geleid door professor Charles Hendriks.
Ik begeleidde enkele promovendi op dit gebied. Op 24
oktober 2002 verzorgde ik een inleiding over sustainable housing tijdens de sessie ‘The Ecological City:
a learning experience’ van het congres ‘Engineering
Education in Sustainable Development’ in Delft. Dat
leidde tot een aantal internationale publicaties waarin
de relatie tussen duurzaam bouwen en stedenbouwkundige planvorming centraal stond. Relaties werden
steeds indringender gelegd met energiebesparing,
energietransitie, zeespiegelrijzing en klimaatverandering (zie hoofdstuk 10).
Samen met collega Nico Hendriks (TU Eindhoven)
begeleidde ik de promotiestudies op het terrein van
duurzaam bouwen van Gerda Klunder (2005) en Inge
Blom (2010) en met professor André Thomsen begeleidde ik Minna Sunikka (2006) als promovenda. Milou
Beerepoot promoveerde in 2007 op een onderwerp op
het snijvlak van vastgoedbeheer en energiebeleid. De
OTB-sectie van Henk Visscher bouwde structureel expertise op met betrekking tot duurzaamheid, energiebesparing en energietransitie in het vastgoedbeheer,
onder meer door het aantrekken van Laure Itard. Vanaf 2013 leverde ik kritische bijdragen aan discussies
over het programma ‘De stroomversnelling’, dat mikt
op nul-op-de-meter en op de introductie van verplichte energielabels (door mij gekwalificeerd als ‘Egyptische rijbewijzen’) in de particuliere woningsector.

PSI-Bouw
In 2003 raakte ik betrokken bij het BSIK-project ‘Proces- en systeeminnovatie in de Bouw’ (PSI Bouw) en
stelde in overleg met anderen het deelprogramma
‘Institutioneel Kader’ samen. Het voorstel werd goed-
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gekeurd en kon zonder bezuiniging worden uitgevoerd. Toen grepen de bouwers de macht, vergaten het
goedgekeurde programma en begonnen opnieuw, met
een sterk op public relations, websites, intentie-overeenkomsten en bijeenkomsten gericht programma.
Over serieus onderzoek is sindsdien weinig vernomen.
Omdat ik per 1 september 2003 tot decaan van de
Faculteit Techniek, Bestuur en Management was benoemd, heb ik de verantwoordelijkheid voor het deelprogramma Institutioneel Kader overgedragen aan
Henk Visscher (OTB). Ik heb in 2005 nog wel gesprekken gevoerd met Hans van der Horst (directeur PSI
Bouw), respectievelijk Herman Hazewinkel (voorzitter
PSI Bouw), maar dit leverde niets op.

Bos en Lommerplein
In 2006 werd plotseling het woon- en winkelcomplex
Bos en Lommerplein ontruimd. Burgemeester Job
Cohen vroeg Margaretha de Boer, professor mr. Lex Michiels (Universiteit van Tilburg) en mij om de Onderzoekscommissie Bos en Lommerplein te vormen en
een rapport aan de burgemeester en de voorzitter van
de deelgemeente Bos en Lommer uit te brengen. Dat
rapport zou de resultaten moeten presenteren van het
uit te voeren onderzoek naar de besluitvorming inzake
het complex van initiatief tot ontruiming, uitmondend
in een aantal aanbevelingen voor de betrokkenen. Uiteindelijk publiceerden we twee rapporten, gebaseerd
op de analyse van tien meter dossiers en gesprekken
met ongeveer 40 betrokkenen en deskundigen. Deze
bezigheden hebben bij de commissieleden een schril
licht geworpen op de lichtzinnige wijze waarop in
complexe bouwprojecten met constructieve veiligheid
wordt omgesprongen. Mede op grond van dit rapport
betaalde bouwbedrijf Hillen & Roosen in totaal 14 miljoen euro als vergoeding voor de geleden schade. Mede
hierdoor ging het bedrijf in 2009 failliet. Later vond
een doorstart plaats.
In 2007 presenteerde ik op het AESOP-congres
‘Planning for the risk society’ in Napels een paper

‘Preventing planning disasters. The work of the Bos &
Lommerplein Investigation Commission’. Dit paper
mondde uit in een tekst die Ben Ale en ik samen
schreven voor het wetenschappelijk blad Safety
Science (2010).

Winkels, kantoren, universitair vastgoed
Het vastgoedspoor in de sfeer van de utiliteitsbouw is
bij mij altijd ondergeschikt gebleven aan het volkshuisvestingsspoor dat per definitie gericht is op residentieel vastgoed en woondiensten.
De eerste promovendus die ik als promotor (mede-)
begeleidde op een vastgoedonderwerp was Geert Vijverberg, die in 1991 zijn proefschrift over de planning
van onderhoud van schoolgebouwen verdedigde. Piet
Wentzel volgde in 1992 met een proefschrift over het
Londo-systeem inzake het beheer van schoolgebouwen. Erik Louw promoveerde in 1996 op het proefschrift ‘Kantoorgebouw en vestigingsplaats’.
In 1999 promoveerde Dion Kooijman op het proefschrift ‘Machine en theater. Ontwerpconcepten van
winkelgebouwen’. Tijdens de voorbereiding dook ik als
een van de promotoren ook diep in het retailvastgoed,
maar ik publiceerde er toen nog niet over.
In 2011 promoveerde Alexandra den Heijer op het
proefschrift ‘Managing the university campus. Information to support real estate decisions’. Samen met
co-promotor Theo van der Voordt vergrootte ik als
promotor mijn kennis over het universitaire vastgoed
tijdens de voorbereidingsperiode van dit proefschrift.
Recentelijk werd ik steeds meer getroffen door de
toenemende structurele leegstand van kantoren en
winkels. Na mijn emeritaat beet ik me in dit verschijnsel vast, publiceerde erover in de Nederlandse vakpers
en fungeerde als getuige-deskundige in twee, door
verschillende ontwikkelaars aangespannen juridische
procedures die erop gericht waren om een verdere
overcapaciteit in het aanbod van kantoren, respectievelijk winkels in Heerlen tegen te gaan.
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Ten slotte
Mijn onderzoek in het bouwspoor had en heeft vooral
betrekking op institutionele aspecten: besluitvormingsaspecten, bouwinformatica, bouwkartels, monopolievorming, bouwfraude, Wet op de architectentitel,
het gebrek aan vraagsturing, de relatie tussen grondposities en mededinging, strategisch voorraadbeleid,
duurzaam bouwen, energiebesparing, energietransitie
en structurele veiligheid van het bouwen. Relatief vaak
komen in mijn activiteiten integriteitsaspecten van
de bouwnijverheid aan de orde. Deels moet dat een
kwestie zijn van selectieve waarneming, deels gaf juist
de bouwnijverheid daartoe tot voor kort alle aanleiding.
Het is te hopen dat deze meer algemene integriteits- en
monopolieproblemen, alsmede de innovatietekorten in
de bouw nu definitief achter ons liggen. Ik ben er echter
niet gerust op.
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Onderonsje met Adri Duivesteijn tijdens de jaarvergadering van de
Hinderwet- en Bouwtoezicht Vereniging (HBV) in Rotterdam op 3
oktober 1986.

NVOB-gewest Flevoland, Lelystad, 6 oktober 1988.

Algemeen Verbond Bouwbedrijf, ONRI en Ministerie van VROM,
Utrecht, 1988.
Bond van Nederlandse Architecten, symposium Welstand, 6 mei
1994.
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Tijdens video-opnamen ‘Werken met het
Bouwbesluit’.

Voorzitter Hans de Jonge leidt mij in
tijdens de bijeenkomst van het Opdrachtgeversforum in de bouw, te Leiden, 2011.

Discussieforum van het jaarlijkse
VROM-congres Bouwprognoses, Utrecht,
december 1998 en een presentatie tijdens
het congres in 2003 (na de aanslag op 11
september 2001 op het WTC in New York).

10
Ruimtelijk en grondbeleidsspoor

Toen ik samen met anderen in 1985 het OTB oprichtte,
bracht dat mijn streven om mij breder te oriënteren
dan alleen op het gebied van de volkshuisvesting
en het bouwen in een stroomversnelling. Mijn activiteiten als voorzitter van de Stuurgroep Gebouwde
Omgeving in de tweede helft van de jaren zeventig,
dat zorgde voor het alternatieve geluid binnen het omstreden Structuuronderzoek Bouwnijverheid, hadden
aan deze verbreding al een forse bijdrage geleverd.
De Stuurgroep had hartstochtelijk gepleit voor een
versterking van de opdrachtgever en de gebruiker
op de bouwmarkt, stelde de gebouwde omgeving, de
voorraadproblematiek en verdelingsaspecten centraal
en confronteerde mij met een aantal politiek gevoelige
aspecten van het bouwbeleid, het stedelijk beleid en
de ruimtelijke ordening.
Het OTB wilde zich niet alleen profileren op het
thema ‘volkshuisvesting’, maar ook op het brede veld
van de gebouwde omgeving, tot en met landinrichting,
geo-informatie en ruimtelijke ordening. De landin-

richting en de geo-informatie liet ik graag over aan
geodeten als Theo Bogaerts en Willem Korthals Altes,
maar wel oriënteerde ik me meer en meer op thema’s
als ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, stadsvernieuwing, regionale dynamiek en grondbeleid. Later
kwamen daar infrastructuur en transport bij (hoofdstuk 11).
Inhoudelijk was mijn eigen onderzoek vooral gericht
op stedelijke ontwikkeling, stedelijke investeringen,
stedelijke vernieuwing, polynucleaire stedelijke regio’s
(alias netwerksteden en stedelijke netwerken), de
relatie tussen stedelijke dynamiek, infrastructuur en
transport, alsmede de relatie tussen grondbeleid en
ruimtelijk beleid.

Stedelijke Netwerken
Het Directoraat-Generaal Wetenschapsbeleid, geleid
door directeur-generaal Van Spiegel, vond in de eerste
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helft van de jaren tachtig dat in Nederland veelbelovend onderzoek werd verricht op het terrein van de
stad. Hij zag Delft, Utrecht en Amsterdam daarbij als
zwaartepunten. Dat was nog vóór de oprichting van
het OTB in 1985. Door intensivering van de samenwerking tussen deze drie kernen zou dit gebied zich
multidisciplinair en internationaal verder kunnen ontwikkelen. Peter Schröder, aan het directoraat-generaal
verbonden, kreeg de taak dit idee verder uit te werken.
Gedurende ruim zes jaar bleek voor dit mooie doel
jaarlijks ongeveer één miljoen gulden extra beschikbaar te zijn. Een onderzoeksprogramma werd geformuleerd onder de aanduiding ‘Stedelijke Netwerken’,
overigens vele jaren voordat dit begrip op het politieke
toneel furore begon te maken (in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en de Nota Ruimte). In 1985 werd de
Programmacommissie Stedelijke Netwerken gevormd,
met Bert Kruijt (UvA) als voorzitter, en voorts Frans
Dieleman (UU), Johannes van der Weijden (UvA), Frank
Bovenkerk (UU) en ikzelf (TUD). Er zat wel een forse
weeffout in deze opzet, omdat de aanduiding ‘Amsterdam’ voor 100% werd ingenomen door de Universiteit
van Amsterdam. De Vrije Universiteit werd geheel
gepasseerd, dit begrijpelijkerwijze tot verbijstering van
Peter Nijkamp en Piet Rietveld. Peter werd voorzitter
van de Stuurgroep Stedelijke Netwerken die de kwaliteit en de voortgang van het onderzoeksprogramma
moest beoordelen. Dat oordeel viel aanvankelijk zeer
kritisch uit. De samenhang binnen het programma liet
te wensen over (zo’n kritiekpunt is altijd prijs) en het
internationaal profiel van het programma schoot tekort (dat punt sneed hout). Halverwege werd besloten
om Bert Kruijt als voorzitter van de Programmacommissie door Frans Dieleman te vervangen. De tweede
helft was logischerwijze ook de oogstperiode. Een
mooi boek over de Randstad verscheen, geredigeerd
door Frans Dieleman en Sako Musterd (met een bijdrage over de infrastructuur in de Randstad, geschreven
door het duo Nijkamp-Priemus).
In 1992 werd in Den Haag het internationale congres
European Cities gehouden, voorbereid door een door
mij geleid en vooral door Marjolein Spaans onder-

steund Organizing Comittee, onder auspiciën van
het European Network for Housing Research (ENHR).
Uiteindelijk leidde dit alles tot een reeks artikelen in
internationale wetenschappelijke tijdschriften.

NIAS (3): Planning the Randstad, 1982-1983
In 1982-1983 werd ik voor de derde keer in de gelegenheid gesteld een sabbatical leave door te brengen op
het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS)
te Wassenaar, deze keer als lid van de themagroep
Urban Change – Urban Policy. Andere deelnemers
waren Frans Dieleman, Andreas Faludi, Arie Shachar,
Chris Hamnett, Blair Badcock, Bill Clark en Nigel
Thrift. In dit onderzoekstraject stond de ruimtelijke
inrichting van de Randstad centraal. Het werk van
de themagroep mondde uit in een fraai Special Issue
‘Globalisation, World Cities and the Randstad’ van Urban Studies (1984) over de inrichting van de Randstad.

Eerste OTB-lustrum (1990)
Het eerste lustrum van het OTB (1 oktober 1990) stond
ook al in het teken van de inrichting van de Randstad.
Minister Alders voerde het woord tijdens het lustrumcongres. In 1993 verscheen het boek van Herman van
der Wusten en mij over de ruimtelijke en bestuurlijke
inrichting van de Randstad, voorafgegaan door de
bundel ‘Het raadsel van de Randstad’ (1992), eveneens
samengesteld door Herman van der Wusten en mij.

AESOP, Eurbanet en Corridesign
Sinds 1998 frequenteerde ik niet alleen de jaarlijkse
ENHR-congressen, maar sloot ik me ook aan bij AESOP
(Association of European Schools of Planning). Ik werd
nu ook een trouwe deelnemer aan AESOP-congressen
en leerde nu naast Andreas Faludi de internationale
toonaangevende ruimtelijke planners en analytici
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goed kennen, zoals Patsy Healey, Peter Hall, Louis
Albrechts, Klaus Kunzmann, Michael Wegener, Ivan
Turok, David Banister en Mike Batty.
In 1999 nam ik het initiatief tot een Interreg IIc-programma Eurbanet, financieel mogelijk gemaakt door
de Europese Unie. Bijna een jaar later startte het Interreg IIc-consortium Corridesign, eveneens door mij op
touw gezet. Eurbanet richtte zich op polynucleaire stedelijke regio’s (Randstad, Vlaamse Ruit, Rijnroergebied,
regio Glasgow-Edinburgh). Hierin werkte ik samen met
Louis Albrechts, Klaus Kunzmann, Ivan Turok en Andreas Faludi. Corridesign richtte zich op de ruimtelijke
dynamiek in de corridors tussen Randstad, Vlaamse
Ruit, Rijnroergebied, Pas de Calais en ZO-Engeland. In
dit laatste consortium was ook Peter Hall actief: een
samenwerking die mij zeer goed beviel.
Eind jaren negentig had ik Robert Kloosterman als
OTB-onderzoeker aangetrokken die al gauw een hele
sectie op sleeptouw nam en zich vooral richtte op internationale theorievorming en kennisuitwisseling op
het thema polynuclear urban regions (PUR). Al vrij snel
na zijn aanstelling bij het OTB werd Robert benoemd
als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, en
verliet hij het OTB.

Grondbeleid en ruimtelijke ontwikkeling
Mijn onderzoeksactiviteiten op het terrein van grondmarkten en grondbeleid vormden inmiddels al jaren
een min of meer zelfstandige lijn. Vaak ging ik alleen
mijn gang, later werkte ik ook samen met Erik Louw.
Al in 1974 had ik over dit thema een inleiding verzorgd
tijdens het IFHP-congres in Wenen over Land Policy
and Housing Tenure (gepubliceerd in Stedebouw en
Volkshuisvesting). In 1982 volgde het artikel ‘Grondbeleid en volkshuisvesting’.
Via Theo Bogaerts kreeg ik contact met de European
Faculty of Land Use and Land Development te Straatsburg die mij in 1990 benoemde tot Professor of Land
Policy and Policy Sciences. Ik nam in die hoedanigheid
tussen 1991 en 1996 deel aan een aantal internationa-

le conferenties die het grondbeleid steeds vanuit een
ander standpunt belichtten. Toch vond ik deze Europese Faculty een wat magere, bedaagde organisatie en ik
trok me er om die reden in 1996 uit terug.
Op 17 oktober 1999 interviewde Peter van Ingen mij in
het programma Buitenhof over de actuele grondprijsontwikkeling en het grondbeleid. De uitvoering van
VINEX-locaties was toen een eind op streek. Politieke
vragen over grondposities en soms excessieve private
winst op grond werden steeds vaker gesteld.
Het Ministerie van Economische Zaken nodigde mij in
datzelfde jaar uit om deel te nemen aan een workshop
over ruimtelijk beleid en marktwerking. Hierin presenteerde ik het paper ‘Grondbeleid en marktwerking’ dat
in 1999 werd gepubliceerd in het tijdschrift Geografie
onder de titel ‘Ruimtelijk beleid en de marges van
de markt’. Hieruit vloeide een aantal internationale
publicaties voort en mijn deelname (als adviseur)
aan het Interdepartementale Beleids Onderzoek (IBO)
‘Grondbeleid’.
In juli 2008 startte ik, samen met Willem Korthals
Altes en Daniëlle Groetelaers, het project Nota Grondbeleid voor de gemeente Almere. Het College van B&W
en de Raad van Almere namen ons rapport integraal
over en publiceerden in 2009 de ‘Nota Grondbeleid
Almere’.
In 2014 nam ik deel aan de publieke meningsvorming over de nog te verwachten afwaarderingen van
gemeentegrond (naar aanleiding van een rapport van
Deloitte in december 2013) en het voornemen van
de provincie Overijssel om de gemeenten financieel
te helpen door gemeentegrond op te kopen. Op 27
januari 2014 nam ik deel aan een Expertmeeting over
het GS-plan van Overijssel om een grondfonds in te
stellen. De kritiek van experts leidde tot een krachtige
bijstelling van het Overijsselse beleid.
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Stedelijke investeringen
Het inventariseren en analyseren van de stedelijke
investeringsopgave is een onderzoeksthema waaraan ik jarenlang een hoge prioriteit heb gegeven. In
opdracht van de grote steden (G4, G26, G31) is in 1991
de ‘Evaluatie van de grote-stadsvernieuwing gepubliceerd’ (Priemus, Bentvelsen, Meijer, Spaans, Teule,
Wassenberg). In 1995 volgde de studie ‘Beleid voor de
grote stad in de toekomst’ (Boelhouwer, Kruythoff en
Priemus). In 1997 verscheen het rapport ‘De stedelijke investeringsopgave: naar vitale, ongedeelde en
duurzame steden in Nederland’ (Priemus, Kalle en
Teule) en een jaar later verscheen het standaardwerk
‘De stedelijke investeringsopgave 1999-2010 gekwantificeerd‘ (Priemus, Kloosterman, Lambregts, Kruythoff
en Den Draak). Ten slotte verscheen in 2002 de studie
‘De stedelijke investeringsopgave 2003-2014’ (Priemus,
Verhage en Kruyhoff). Al deze studies zijn uitgevoerd
in nauw overleg met ambtenaren en wethouders van
de grote en middelgrote steden, waardoor bij gemeenten en onderzoekers het inzicht in de aard en de
financiering van stedelijke investeringen sterk werd
vergroot.

SER-Commissie RIB
In 1997 vroeg SER-voorzitter Klaas de Vries mij of ik
als onafhankelijk lid wilde toetreden tot de nieuwe
vaste SER-Commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid (RIB). Ik ben lid gebleven tot de opheffing
van SER-RIB in 2014. Onder voorzitterschap van Klaas
de Vries stelde deze commissie het advies Samen
voor de stad samen, dat de basis legde voor het latere
Grotestedenbeleid. Onder voorzitterschap van Herman
Wijffels bracht de SER-RIB een kritisch advies uit over
de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, waarin de perspectieven voor ontwikkelingsplanologie en gebiedsontwikkeling werden geschetst, die later in de Nota
Ruimte werden opgenomen. Als SER-RIB-voorzitter
werd Herman Wijffels opgevolgd door Jacqueline Cra-

mer die in 2007 minister van VROM werd. Zij ontving
van haar voormalige commissie in 2008 het advies
Zuinig op de Randstad over de toekomst van de Randstad. Vervolgens werd Harry Garretsen voorzitter en is
in 2011 een advies uitgebracht over het omgaan met
krimp. Daarna werd het rondom de commissie steeds
stiller: kennelijk had de minister van Infrastructuur en
Milieu niet veel behoefte aan SER-adviezen terzake. In
2014 werd de commissie opgeheven.

Gasthoogleraar Glasgow en samenwerking
met MIT
Inmiddels was ik in 2000 tot gasthoogleraar bij het
Department of Urban Studies aan de University of
Glasgow benoemd. In dat kader verbleef ik een aantal
perioden in Glasgow. Op 31 januari 2003 gaf ik een
keynote speech onder de titel ‘City collaboration:
problems and perspectives’ tijdens de conferentie
‘Creating Competitive and Cohesive Cities’ in het Engineering Centre.
Van 13 tot 16 maart 2002 rukte een zware TU Delftdelegatie, geleid door Jacob Fokkema, Rector Magnificus, uit naar het Massachusetts Institute of Technology
in de Verenigde Staten om tot nieuwe, realistische
samenwerkingsafspraken te komen over onderzoek
op het terrein van duurzame steden (nadat het vorige
CvB irreële verwachtingen bij onze MIT-partners had
gewekt). Ik maakte deel uit van deze delegatie. We
spraken onder meer met David Marks, David Laws en
Bish Sanyal en ik maakte de eerste principe-afspraken
voor de inzet van MIT-promovendi in het later gehonoreerde BSIK-programma Vernieuwend Ruimtegebruik.

Habiforum: Vernieuwend Ruimtegebruik
Toen ik op 1 september 2003 decaan van de Faculteit Techniek, Bestuur en Management werd, nam ik
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plaats op de leerstoel Systeeminnovatie Ruimtelijke
Ontwikkeling. Op 1 januari 2004 ben ik vol goede moed
begonnen als wetenschappelijk directeur van het
goedgekeurde BSIK-project Systeeminnovatie Ruimtelijke Ontwikkeling. Het leeuwendeel van het uitvoerige projectplan had ik in 2002 en 2003 in nauw overleg
met onderzoeksgroepen van de UvA, UU, VU, WUR,
EUR en TUD zelf opgesteld. Het praktijkprogramma –
waarop ik veel kritiek had – was namens Habiforum
opgesteld door Paul de Gouw, die als directeur Pim
Leemhuis was opgevolgd. Formeel werd de aanvrage
door Paul namens Habiforum ingediend en het werd
mij vóór dat moment niet duidelijk, hoe de begroting er precies zou uitzien en hoe de aangevraagde
subsidiesteun zou worden verdeeld tussen universiteiten (onderzoek), praktijkprogramma (Habiforum)
en overhead (ook al Habiforum). Alles wees erop dat
Habiforum onevenredig hoge bedragen zou opvoeren
voor praktijkprogramma en coördinatie. Na overleg
met het CvB van de TU Delft besloot ik voor de zekerheid om het onderzoeksprogramma ook zelfstandig
in te dienen, zodat we niet volledig waren uitgeleverd
aan de mogelijke willekeur van Habiforum. Dit leidde
tot opwinding bij Habiforum en de betrokken onderzoeksgroepen en uiteindelijk tot een verzoening in
een bespreking met Marjanne Sint (secretaris-generaal VROM), CvB-TU Delft-voorzitter Hans van Luijk en
Habiforum-voorzitter Gar Hendriks.
De Wetenschappelijke Stuurgroep, door mij geleid,
ging voortvarend van start en het onderzoeksprogramma kwam goed van de grond. Het BSIK-programma
kreeg een nieuwe naam: Vernieuwend Ruimtegebruik.
Zeer succesrijk was het deelprogramma Corpovenista
(Corporaties vernieuwen de stad), ingebed in het
BSIK-programma en mede gefinancierd door Aedes en
een tiental woningcorporaties.
Op 19 oktober 2004 gaf ik, op uitnodiging, een inleiding over het BSIK-programma Vernieuwend Ruimtegebruik voor het UK Planning Research Network
(geleid door Simin Davoudi) in het Office of the Deputy
Prime Minister in Londen.
Meer en meer kwam ik tot de overtuiging dat het

Praktijkprogramma weinig of niets voorstelde en paste
in het sprookje ‘De nieuwe kleren van de keizer’. Er
werden hoge bedragen uitgegeven aan holle PR-boeken. Paul de Gouw werd opgevolgd door Freek Hasselaar die moest constateren dat Habiforum bezig was
over de hele linie budgetten te overschrijden. Er werd
een dringend beroep gedaan op het Wetenschappelijk
Programma (dat wel waar voor het geld leverde), om
budgettair in te leveren. Er ontbrandden lange discussies over de interpretatie van het contract tussen
Habiforum en de zes universiteiten. Onderwijl werd
er in het praktijkprogramma en in de overhead stevig
gedeclareerd en weinig gepresteerd. Mijn aanvankelijke enthousiasme voor het project Vernieuwend
Ruimtegebruik maakte steeds meer plaats voor teleurstelling, gêne en irritatie. Eind 2006, vóór de geplande
midterm review, keerde ik Habiforum de rug toe en
droeg de wetenschappelijke coördinatie over aan Willem Korthals Altes, nadat wel duidelijk was geworden
dat Habiforum budgettair moest inbinden en ruimte
moest laten voor het wetenschappelijk programma. Ik
bleef wel voorzitter van de Stuurgroep Corpovenista,
want de samenwerking tussen onderzoekers en
corporaties verliep geheel naar wens. In 2008 werd
Corpovenista met een eclatant congres in Den Haag
afgerond. In 2009 werd het programma Vernieuwend
Ruimtegebruik beëindigd. De Commissie van Wijzen
was tevreden over het resultaat. Willem Korthals Altes
en Pierre van Zinnen hadden voor een ordelijke afhandeling van het programma gezorgd. Deels met enige
vertraging heeft het programma bij de deelnemende
universitaire groepen voor een serie mooie dissertaties gezorgd. In de praktijk heeft Habiforum helaas
geen potten kunnen breken. Toen de subsidiestroom
opdroogde, werd Habiforum ontmanteld.

Ruimtelijk beleid en klimaatverandering
In 2007 verscheen in de reeks Classics in Planning bij
uitgeverij Edward Elgar het lijvige standaardwerk Land
Use Planning, door mij samengesteld in samenwer-
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king met Ken Button en Peter Nijkamp.
Tijdens de AESOP-conferentie Why can’t the future
be more like the past? (15-18 juli 2009) in Liverpool
presenteerde ik het paper ‘Spatial Planning of the
Randstad and sea level rise’. Hierin werkte ik het idee
van een compartimentering van Dijkring 14 (de Randstad) uit waarbij strategische infrastructuurverbindingen tegen overstromingen worden beschermd.
In december 2009 werd het special issue van het
tijdschrift Built Environment ‘Climate Change, Flood
Risk and Spatial Planning’ gepubliceerd, waarbij
Piet Rietveld en ik als guest editors optraden. Op 11
november 2009 verzorgde ik tijdens de Master Class
van de TU Delft voor functionarissen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met Salomon
Kronenberg een inleiding over de relatie tussen
zeespiegelrijzing, infrastructuurbeleid en ruimtelijke planning. Begin 2012 verscheen een special issue
van European Planning Studies (guest editors: Hugo
Priemus en Simin Davoudi) over ‘Climate Change and
Sustainable Cities’. In 2013 werd als follow-up hiervan
een gelijknamig boek van mij en Davoudi door Routledge & Earthscan gepubliceerd.

Ten slotte
Mijn internationale publicaties, passend in het ruimtespoor, verschenen vooral in Environment and Planning A en B, European Planning Studies en Planning
Practice and Research. Ik ontwikkelde als variant op
de lagenbenadering de netwerkbenadering. En ik was
gefascineerd door de relatie tussen ruimtelijk beleid
en ruimtelijke investeringen. Enkele keren leidde ik
onderzoeksgroepen die de omvang en aard van stedelijke investeringen inventariseerden. In dat kader
analyseerde ik onder meer het zogeheten ICES-beleid:
de prioritering van ruimtelijk-economische investeringen in Nederland. Voorts publiceerde ik over polynucleaire stedelijke regio’s, corridorvorming, en de
mogelijke ruimtelijke effecten van ICT-infrastructuur
en ICT-gebruik. Recentelijk verschoof mijn aandacht
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naar de relatie tussen klimaatverandering, zeespiegelstijging en ruimtelijke ordening, inclusief de relatie
tussen Deltaprogramma en ruimtelijk beleid. Toen
in 2012 (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte) het
ruimtelijk beleid naar provincies en gemeenten werd
gedecentraliseerd, wierp ik mij op als pleitbezorger
voor een nationaal ruimtelijk beleid – nieuwe stijl.
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Het congres European Cities: Growth and decline in het Congresgebouw te Den Haag, 14 april 1992, georganiseerd naar aanleiding
van het 150-jarig bestaan van de TU Delft. Het vormde tevens een
afronding van het onderzoeksprogramma Stedelijke netwerken ook
TUD-Rector Magnificus Pieter Schenck gaf blijk van zijn belangstelling.

Tijdens mijn derde sabbatical bij het NIAS in 1982 en 1983 maakte ik deel uit van de
themagroep Urban Change, Urban Policy, samen met v.l.n.r.: Arie Shachar, Bill Clark, Chris
Hamnett, Nigel Thrift, Andreas Faludi en Frans Dieleman.
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Excursie in de Randstad, Rotterdam, 1982, NIAS Theme Group
‘Urban Change, Urban Policy’, V.l.n.r.: Wim Blauw (EUR), Frans
Dieleman (RUU), Chris Hamnett, Andreas Faludi, Arie Shachar en
ikzelf.

OTB Lustrumcongres op 10 oktober 1990,
met VROM-minister Hans Alders.

Portretfoto ten behoeve van de uitgave ‘Bouwen in de stad’ van
projectontwikkelaar Eurowoningen.
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Overleg over de
Structuurschets
Randstad (met onder meer Bart Vink,
Hans Plückel en
Joost Schrijnen).

Nethur-conferentie Polynucleated Urban
Regions in NW-Europe, op 7 februari 1997
te Utrecht: Vanhavenbeke (links) en Dijst
(rechts).
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11
Infrastructuur- en transportspoor

Inleiding

Infrastructuur, transport en logistiek

Het infrastructuur- en transportspoor is bij mij pas na
1985 tot ontwikkeling gekomen. In 1986 trok het OTB
Wim Stam aan, een econoom met wie Wil Thissen
had samengewerkt, en die kennis had van goederenvervoer. Het idee was dat hij op goederenstromen bij
Marc de Smidt (UU) en mij zou promoveren. Marc de
Smidt overleed helaas te vroeg. Later moest Wim Stam
om gezondheidsredenen dit voornemen laten varen.
Toen het OTB kort daarop Johan Visser, Ekki Kreutzberger en Rob Konings aantrok, hadden we in korte
tijd een aardige expertise op het terrein van goederenvervoer gemobiliseerd. Als enige OTB-hoogleraar in
die tijd was er voor mij alle aanleiding om mij op dit
gebied nader te scholen.

Van Spiegel, directeur-generaal Wetenschapsbeleid,
juichte de oriëntatie van het OTB op verkeers- en
vervoersonderzoek zeer toe. Hij vroeg mij in het begin
van de jaren negentig concreet of ik iets zag in samenwerking met Peter Nijkamp. Van Spiegel was in het
geheel niet te spreken over de kwaliteit en het innovatiegehalte van het onderzoek, toenmaals geëntameerd
door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij zag
Peter en mij als onderzoekers die niet de gebaande
paden zouden volgen en het onderzoek op het terrein
van infrastructuur, transport en logistiek zouden
kunnen vernieuwen. Peter en ik voelden daar veel voor
en stichtten de Werkgroep Infrastructuur, Transport en
Logistiek (ITL) die zich meteen kandidaat stelde als de
kern van een landelijke onderzoekschool. Peter Hakkesteegt was in Delft bezig met een ander initiatief
voor een onderzoekschool: DITRAIL geheten, puur op
Delft (lees vooral: Faculteit Civiele Techniek) gericht.
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Peter en ik startten met enige financiële steun van het
DG Wetenschapsbeleid bij de Delftse Universitaire Pers
de ITL-reeks, aanvankelijk met programmeringsstudies, later met verschillende thematische bijdragen.
Onder meer de studie van Ekki Kreutzberger en Jaap
Vleugel over het capaciteitsbegrip in de verkeersinfrastructuur trok ruime aandacht.
Op 29 september 1993 organiseerde ik met Peter
Nijkamp de eerste OTB-studiedag op het terrein van
verkeer en vervoer: ‘Beheersing automobiliteit: feit of
fictie?’ Mijn inleiding tijdens deze studiedag zou in
1995 in Environment and Planning B worden gepubliceerd.

Onderzoekschool TRAIL
Het overleg met Peter Hakkesteegt en zijn rechterhand
Ben Immers verliep moeizaam en leidde niet tot een
bundeling van krachten. Toen Hakkesteegt de TU Delft
verliet, nam Piet Bovy daar de regie over. En toen was
alles snel geregeld. Snel daarna werd de Onderzoekschool TRAIL opgericht, die enkele jaren later door de
KNAW werd erkend. Peter Nijkamp werd de eerste bestuursvoorzitter en na een periode waarin Joop Evers
(Faculteit Werktuigbouwkunde) wetenschappelijk
directeur van TRAIL was, aanvaardde Piet Bovy deze
functie. Het OTB was vanaf het eerste begin een loyale
partner binnen TRAIL en ik trad toe tot de programmaraad.
Mijn oriëntatie op goederenvervoer kreeg niet in
de laatste plaats impulsen door mijn begeleiding als
promotor van Johan Visser en Arjan van Binsbergen
bij hun onderzoek naar stedelijk goederenvervoer
(medepromotor Piet Bovy), Yvonne Bontekoning (terminals en rangeercomplexen ten behoeve van goederenvervoer; medepromotor Rommert Dekker, EUR),
Ekki Kreutzberger (netwerken voor goederenvervoer;
medepromotor: Piet Bovy), Rob Konings (binnenvaart)
en MIT-promovenda Anjali Mahendra (gevolgen van
road pricing voor bedrijven; medepromotoren: Ralph
Gakenheimer (MIT) en Bert van Wee).
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Internationale onderzoeken en conferenties
Binnen de zogeheten Vrije Beleidsruimte van de TU
Delft verwierf het OTB subsidies van de Commissie-Beek die onderzoek naar innovatief goederenvervoer en logistiek financieel steunde.
Via Kees Maat participeerde het OTB in de periode 1996-1998 in het DANTE-consortium (EU Vierde
Kader Programma), geleid door David Banister van het
University College London. Dit onderzoeksprogramma was gericht op strategieën om automobiliteit te
vermijden.
Ik werd programmaleider van het Delfts Interfacultair Onderzoeks Centrum (DIOC) Freight Transportation and Multimodality (FTAM) dat liep van 1996 tot
2003. Het FTAM-onderzoek mondde jaren later uit in
een tweetal internationale boeken over de toekomst
van geautomatiseerd vrachtvervoer (‘The Future of
Automated Freight Transport’, 2005 en 2008), uitgegeven door Edward Elgar, waarvan Konings, Nijkamp en
ik samen de redactie voerden.
In Brussel dienden we, vooral dankzij Ekki Kreutzberger, in 1996 in het EU Vierde Kaderprogramma een
onderzoeksvoorstel ‘Terminet’ in, waarin een nieuwe
generatie terminals zou worden ontwikkeld om de
synergie tussen terminals en netwerken voor multimodaal goederenvervoer te bevorderen. De bedrijven
Noell (Duitsland) en Tuchschmid (Zwitserland) deden
mee, naast een aantal academische partners. Het OTB
fungeerde als lead partner. Als coördinator van het
consortium (van 1997 tot 2001) werd ik goed ondersteund door Ekki Kreutzberger en Yvonne Bontekoning.).
OTB’ers traden toe tot het NECTAR-netwerk en
later het STELLA-netwerk, beide geïnitieerd door
Peter Nijkamp. Hieruit vloeide mijn actieve deelname aan een aantal NECTAR-conferenties voort (1995:
Espinho; 1998: Kibbutz Shefaim; 2001: Espoo) en het
SCAST-congres in Berkeley (CA) in 1999.
Op 6 mei 1996 was ik te gast bij het Lund Institute
of Technology, Department of Traffic Planning and
Engineering, als lid van een adviescommissie die een
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omvangrijk onderzoeksvoorstel voor de organisatie
Mistra beoordeelde. Een van de andere leden van de
commissie was Bent Flyvbjerg, die later betrokken zou
raken bij het parlementaire onderzoek van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten en weer later
parttime als hoogleraar aan de TU Delft zou worden
benoemd.
Met Rob Konings verrichtte ik onderzoek naar
gewestelijk openbaar vervoer en met name light rail.
Dit leidde in 1999 tot een boekje van ons beiden over
stadsgewestelijk openbaar vervoer en tot een aantal
internationale publicaties over light rail.
In 2000 werd ik voorzitter van het Organising Committee van het International Symposium Underground
Freight Transportation by Capsule Pipelines and other
Tube/Tunnel Systems (ISUFT), dat op 28 en 29 september 2000 in Delft werd gehouden. Het leeuwendeel
van de voorbereidingen werd gerealiseerd door Arjan
van Binsbergen en Johan Visser. Aansluitend gaf ik
op 8 oktober 2000 een inleiding op een conferentie
in Nagoya. Twee dagen later stond ik alweer voor een
gehoor in Tokyo, op het 8th ITPS symposium (Institute
for Transport Policy Studies) met de inleiding ‘Mainports as integrators of passengers, freight and information networks: from transport nodes to business
generators’ (later in European Journal of Transport and
Infrastructure Research gepubliceerd).
Van 16 tot 18 mei 2001 vond de NECTAR-conferentie
European strategies in the globalising markets. Transportation Innovations, Competitiveness and Sustainability in the Information Age plaats in Espoo (Finland).
Daar presenteerde ik een paper over de relatie tussen
stedelijke vitaliteit en light-rail verbindingen: ‘Light
Rail: backbone of European urban regions’.
Tijdens de 4th International IEEE Conference on
Intelligent Transportation Systems te Oakland (California) (25-29 augustus 2001) was ik voorzitter van de
sessie Freight Transport Automation: New Developments.
Tijdens de ISUFT-conferentie in Bochum, aan de
Ruhr Universiteit (19-20 september 2002) presenteerde
ik een paper onder de titel ‘Spatial impacts of under-

ground logistics’.
Op 11 maart 2005 hield ik een inleiding ‘Public
transport infrastructure, backbone of the Metropolis’
tijdens het congres ‘Metropolis Rhine Ruhr. An international comparison of opportunities and prospects’,
te Düsseldorf.
In de periode 13-17 juli 2005 vond in Wenen de
AESOP-conferentie The dream of a greater Europe
plaats. Op 14 juli 2005 presenteerde ik er het paper
‘Decision-making on large infrastructural projects. The
role of parliament’. In 2008 publiceerde Edward Elgar
het boek ‘Decision-making on Mega-Projects. Cost-Benefit Analysis, Planning and Innovation’, geredigeerd
door mij, Bent Flyvbjerg en Bert van Wee. Flyvbjerg
was inmiddels als parttime hoogleraar aan de Faculteit TBM verbonden, gefinancierd door het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat. In 2011 startten Bert van
Wee en ik het editorship van het ‘International Handbook on Mega-Projects’, door Edward Elgar in november 2013 gepubliceerd.

Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten
(TCI)
In 2003, toen ik juist als decaan van TBM was gestart,
werd ik gevraagd om als onderzoekscoördinator op te
treden voor de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI). Hierin participeerde een keur van
TBM-deskundigen. Deze activiteit (zie de tekst van het
afscheidscollege en hoofdstuk 18) mondde niet alleen
uit in een gezaghebbend eindrapport, uiteraard voor
verantwoordelijkheid van de Commissie-Duivesteijn,
maar ook in een door mij geredigeerd rapport over
achtergronden en grondslagen van de besluitvorming
over megaprojecten, alsmede uitvoerige deelstudies
over de Betuweroute (Dylan Koenders), de HSL-Zuid
(Rolf Noordsij) en de Zuiderzeelijn (Martijn Leijten).
Uiteindelijk heeft het rapport van de TCI ertoe geleid
dat de Zuiderzeelijn definitief is afgeblazen en dat
de transformatie van het Ministerie van Verkeer en
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Waterstaat tot een kennisintensief beleidsdepartement onder leiding van secretaris-generaal Geert van
Maanen, en later Wim Kuijken en Siebe Riedstra, werd
versneld.

Duurzame bereikbaarheid Randstad en andere activiteiten
In 2007 werd ik lid van de Kenniskamer Verkeer en
Waterstaat, waaruit een Strategische Kennisagenda
voor het departement voortvloeide. In het zelfde jaar
werd ik benoemd tot lid van de Adviescommissie Private Financiering Infrastructuur (Commissie-Ruding),
die in mei 2008 haar eindrapport uitbracht. Voorts
werd ik in datzelfde jaar extern deskundige voor het
UPR (Urgentieprogramma Randstad)-project OV-autoriteit Randstad.
In 2008 startte het NWO-onderzoeksprogramma
Duurzame Bereikbaarheid Randstad (DBR), opgezet
door Piet Rietveld en mij, met financiële steun van de
Ministeries van V&W, VROM, EZ en van NWO, later ook
het Ministerie van LNV.
Als lid van de Programmacommissie van dit onderzoeksprogramma was ik in de gelegenheid een
bijdrage te leveren aan de succesvolle uitvoering van
het programma. In februari 2012 trad ik op als technisch voorzitter van de Internationale Midterm Review
Committee ‘Sustainable Accessibility Randstad’. De
Programmacommissie DBR heeft tot 2014 de uitvoering van het DBR-programma begeleid.
Van 1 juli 2009 tot 1 oktober 2010 fungeerde ik als
hoogleraar Besluitvorming van grote infrastructuurprojecten (op nultiende basis), op de leerstoel die Bent
Flyvbjerg achterliet toen hij een fulltime benoeming
aan de Universiteit van Oxford aanvaardde. In dat
zelfde jaar gaf ik via het Amsterdamse TV-kanaal AT5
enkele keren commentaar op het onderzoek van de
Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn in opdracht van de
Amsterdamse gemeenteraad.
Tijdens het THREDBO-congres op 21 september 2009
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aan de TU Delft gaf ik een keynote speech ‘Contracting
public transport infrastructure. Recent experience
with the Dutch High Speed Line and the Amsterdam
North-South-metro’. Sinds 1 oktober 2010 heet mijn
leerstoel weer gewoon Systeem Innovatie Ruimtelijke
Ontwikkeling.
In 2011 leidde ik de Mid Term Review Commissie
(samen met Jos Arts en Kees Ruijgrok) die Onderzoekschool TRAIL tussentijds beoordeelde. In 2012 werd ik
aangetrokken als adviseur door de TRAIL-directie (Ben
Immers en Vincent Marchau) om de definitieve KNAW
Hererkenningsaanvrage van TRAIL mede voor te bereiden en de transitie van TRAIL naar een top-onderzoekschool te begeleiden. Eind 2013 ontving TRAIL de
officiële KNAW Hererkenning. In 2014 verwierf TRAIL
geld voor een aantal promotieplaatsen die de aansluiting tussen de MSc-opleiding TIL en onderzoekschool
TRAIL moesten versterken. Het projectvoorstel was geschreven door Vincent Marschau, Bert van Wee, Hans
van Lint en mij.

Ten slotte
Mijn onderzoek op het terrein van infrastructuur en
transport moest het sinds 1985 vooral hebben van
samenwerking met anderen. Aanvankelijk was het
onderzoek primair gericht op multimodaal goederenvervoer, inclusief terminals en netwerken. Later lag
de nadruk vooral op automobiliteitsbeheersing en de
relatie tussen ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuurplanning (inclusief stedelijke netwerken, light rail
en corridorontwikkeling). Daarbij kwam ook de relatie
met ICT-netwerken prominent aan de orde. Private
financiering en duurzame bereikbaarheid ontwikkelden zich tot strategische thema’s. Uiteindelijk culmineerden al deze thema’s in het centrale onderwerp
‘Besluitvorming rondom grote infrastructuurprojecten’
waaraan een parlementair onderzoek en enkele internationale boeken waren gewijd.
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Het OTB was partner in de onderzoekschool TRAIL; ik maakte deel uit van de programmaraad. Van 1996 tot 2003 was ik programmaleider
van het Delfts Interfacultair Onderzoeks Centrum (DIOC) Freight Transportation and Multimodality (FTAM).

Met Wil Thissen tijdens het TRAIL-congres Rotterdam, 1994.

Vader en zoon Guido op weg naar de
gala-opening van de Auto-RAI, Amsterdam,
9 februari 2005.

Het FTAM-congres op 23 en 24 mei 2002.

III
Verschillende
activiteiten
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12
Onderwijs

In mijn middelbareschooltijd heb ik enkele keren
wiskunde-bijlessen verzorgd. Een bescheiden bijverdienste, en (achteraf beschouwd) vooral een goede
oefening voor later.
Aan de Afdeling Bouwkunde begonnen mijn
onderwijsactiviteiten met het samenstellen van
een uitvoerige Documentatie Woningbouw. Toen de
afstudeerrichting Volkshuisvesting in 1972 officieel
van start ging, verzorgde ik voor vierdejaars studenten het werkcollege Woningmarkt en het werkcollege
Volkshuisvestingsbeleid. Voor eerstejaars bouwkundestudenten gaf ik het hoorcollege Inleiding Volkshuisvesting, veelal voor honderden studenten. In het begin
gebruikte ik de banden van de Teleac-cursus Bouwen
en Wonen als ondersteuning. Elk jaar bleek de technische kwaliteit van deze banden verder achteruit te zijn
gegaan, waardoor ze na een aantal jaren onbruikbaar
waren geworden.
Ik gaf niet alleen college voor Delftse volkshuisvestingsstudenten, maar ook voor studenten die

uit Wageningen (huishoudwetenschappen), Utrecht
(sociologie), Rotterdam (politicologie) en Amsterdam
(planologie) naar Delft reisden. Voorts begeleidde ik in
toenemende mate als hoofdmentor of mentor afstudeerprojecten.

Ruimtelijke vormgeving
Ik ben ook sinds september 1976 enkele jaren verantwoordelijk geweest voor het eerstejaarsvak Ruimtelijke Vormgeving voor alle Delftse bouwkundestudenten.
Daarin introduceerde ik onder meer veelbelovende
jonge architecten (zoals de toen nog onbekende Pi
de Bruijn) die over hun aanpak en ervaringen vertelden. Ik startte in die tijd de bouwkundestudie voor
de eerstejaars met de vertoning van de film ‘Het huis’
van cineast Louis van Gasteren, waarin een huis wordt
afgebroken. De les die hieruit kan worden geleerd is:
kijk naar het gebruik, de belevenissen, de betekenis
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van het huis voor de bewoners, en dan pas naar het
ontwerp en de techniek.

Konfrontatiekolleges Volkshuisvesting
Slechts incidenteel was ik betrokken bij het projectonderwijs van de afstudeerrichting Volkshuisvesting.
In 1974 startte ik met het Konfrontatiekollege Volkshuisvesting, een collegeblok van twee dagen, elk jaar
aan een actueel thema gewijd. In de eerste jaren werd
het college samen met de Stichting Post-Doktoraal
Onderwijs in het Bouwen (PDOB) opgezet, later met de
NIROV-sectie Volkshuisvesting.
Het college werd elk jaar gegeven voor zowel kandidaatsstudenten als praktijkmensen (postdoctoraal
onderwijs). Elk jaar werd een keur van gastsprekers
uitgenodigd, en elk jaar werd een omvangrijke documentatie gepubliceerd.
De tabel op pagina 115 geeft een overzicht van de
thema’s die in een reeks van jaren in het Konfrontatiekollege Volkshuisvesting zijn behandeld.

Blok Huis
In 1999 verleidde Carel Weeber, toen decaan van de Faculteit Bouwkunde, mij om een centrale rol te spelen
in het eerstejaars ontwerponderwijs. Ik stelde met Pieter Groetelaers, in overleg met Christoph Grafe, voor
het studiejaar 1999-2000 het blokboek HUIS samen,
dat als basis zou dienen voor de eerste ontwerpopgave
voor eerstejaars. Toen ik merkte dat de massaal aangetrokken gastdocenten, ondanks serieuze instructies,
hun eigen gang gingen en zich niets gelegen lieten
liggen aan het blokboek (waarvan zij de inhoud nauwelijks kenden), heb ik deze tijdrovende activiteit snel
beëindigd.
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MSc Real Estate and Housing
Toen ook in Delft het bachelor-masterstelsel werd ingevoerd, koos de Faculteit Bouwkunde ervoor om niet
een MSc Housing te ontwikkelen, maar een MSc Real
Estate and Housing. Volkshuisvesting werd dus exclusief gekoppeld aan de cyclus van vastgoedontwikkeling en -beheer. Mede doordat de studenteninstroom
voor housing stelselmatig achterbleef bij die voor real
estate, veranderde de kleur van het onderwijs: projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling en vastgoedbeheer
werden meer en meer dominant.

Systems Engineering, Policy Analysis and Management (SEPAM): domein Ruimte: Gebruik
en Ontwikkeling (RGO)
Toen ik in 2003 als decaan van de Faculteit Techniek,
Bestuur en Management werd benoemd, werd ik
geconfronteerd met de BSc-opleiding Technische Bestuurskunde (TB) en de daarop aansluitende MSc-opleiding Systems Engineering, Policy Analysis and
Management (SEPAM). In deze opleidingen konden de
studenten al vroeg kiezen uit drie toepassingsgebieden, te weten Infrastructuur, ICT en Water & Energie.
Ik introduceerde hier een vierde domein: Ruimte: Gebruik & Ontwikkeling. In dit domein waren met name
Herman de Wolff, Willem Korthals Altes, Kees Maat en
Marja Elsinga actief. In een relatief korte tijd verwierf
het domein Ruimte een vaste plaats binnen de opleiding TB/SEPAM. Het onderscheid met de MSc-opleidingen ‘Real Estate & Housing’ en ‘Urbanism’ aan de
Faculteit Bouwkunde is vanaf het eerste begin duidelijk geweest: terwijl het Bouwkunde-onderwijs primair
ontwerpgericht bleef, was het profiel van RGO vooral
analytisch, bèta-georiënteerd en gericht op besluitvorming en beleid.
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Konfrontatiekollege Volkshuisvesting, 1974-1995
20-22 mei 1974

Konfrontatiekollege Stadsvernieuwing

21-22 mei 1975

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Dynamiek van de woningbouwmarkt: processen en symptomen’

9 maart – 11 mei 1976

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Eigendom en beheer van woningen’

8-10 juni 1977

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Veranderingen in eigendom en beheer van woningen’ (met PDOB)

maart – mei 1978

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Verdeling van woonlasten en woonruimte’ (met PDOB)

28-29 maart 1979

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Jongerenhuisvesting’ (met PDOB)

15-16 april 1980

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Decentralisatie van het volkshuisvestingsbeleid; ervaringen, mogelijkheden en
problemen’ (met Hans van Fulpen en Frank Neuerburg)

19-20 mei 1981

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Woonlasten en woonlastenbeleid’ (met Hans van Fulpen en Frank Neuerburg)

25-26 mei 1982

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Ekonomische krisis en gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid’ (met Hans van Fulpen
en Frank Neuerburg)

28-29 april 1983

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Doe het zelf’ (met Ans Metselaar)

23-24 mei 1984

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting (met NIROV) ‘Exploitatieproblemen van naoorlogse woningen’ (met Ton Hoenderdos)

25-26 april 1985

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting (met NIROV) ‘Onderhoud: techniek, organisatie, beleid’ (met Geert Vijverberg)

13-14 mei 1986

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Volkshuisvesting in de jaren 90; het beleid na de trendbreuk’ (met NIROV)

13-14 mei 1987

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Hoe fraudebestendig is de volkshuisvesting?’ (met NIROV)

8-9 juni 1988

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Informatie- en signaleringssystemen woningbeheer’
(met Eric Amory en met NIROV)

8-9 juni 1989

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Stedelijke vernieuwing of stadsvernieuwing?’ (met NIROV)

9-10 mei 1990

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Woon + Milieu’ (met Marjolein Spaans en met NIROV)

14-15 mei 1991

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Verfondsing van de volkshuisvesting’ (met NIROV)

11 juni 1992

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Marktsector woningbouw in de stad’ (met René Teule en met NIROV)

8 juni 1993

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Asielzoekers: opvang en huisvesting’ (met Jeanet Kullberg en met Centrale
Opvang Asielzoekers)

2 februari 1994

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘De nieuwe ordening van de volkshuisvesting op lokaal en regionaal niveau’
(met NIROV)

23 maart 1995

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting ‘Toekomst van de individuele huursubsidie’ (met NIROV)
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Engineering & Policy Analysis

Onderwijs buiten de TU Delft

Ook tijdens mijn TBM-decanaat heb ik (in beperkte
mate) activiteiten in de sfeer van het onderwijs verricht. In samenwerking met Marina van Geenhuizen
begeleidde ik MSc-studenten Engineering & Policy
Analysis (EPA). In 2007 opende ik in Harbin (China)
samen met professor Jianing Mi de joint MSc-opleiding EPA, waarvoor ik toen ook enkele gastcolleges
verzorgde. In de opbouw van deze joint MSc-opleiding
speelde Martin de Jong een belangrijke rol. Hij werd
kort daarop als parttime hoogleraar benoemd aan
het Harbin Institute of Technology. In 2015 volgde zijn
benoeming aan de TU Delft tot Antoni van Leeuwenhoekhoogleraar.

Niet alleen in Delft gaf ik college, ook gaf ik gastcolleges aan een aantal andere universiteiten, zoals de
Erasmus Universiteit Rotterdam (met name over huurbeleid, respectievelijk stadsvernieuwing voor juristen)
en de Universiteit van Amsterdam (met name over het
volkshuisvestingsbeleid, vooral voor planologen en
geografen).
Voor het Institute of Housing Studies (Cor Dijkgraaf, Bouwcentrum, Rotterdam) heb ik jarenlang een
college over de Nederlandse volkshuisvesting Housing
in Holland verzorgd voor studenten uit ontwikkelingslanden.
Voorts ben ik tientallen jaren actief geweest in het
verzorgen van postdoctorale cursussen, vooral voor
de Stichting PDOB/PATO Sectie Bouwkunde. Vanuit de
NIROV-Sectie Volkshuisvesting gaf ik, samen met anderen, de stoot tot het lanceren van de NIROV-cursus
Volkshuisvestingsbeleid, bedoeld voor praktijkmensen. Deze cursus ging in 1984 van start. Jarenlang trad
ik als cursusleider op en verzorgde zelf ook een reeks
colleges. Later kwam de cursusleiding in handen van
Jan van der Schaar.
In 1995 startte ik met Henk Voogd (RUG) een
postacademische cursus Stedelijk Management.
Twee jaar is deze cursus verzorgd in de Wipselberg te
Beekbergen. Toptech inde zoveel subsidies en hield
de docenten financieel zo kort dat ik het toen welletjes vond. Doordat de gezondheidstoestand van Henk
Voogd verslechterde, is de cursus helaas niet meer
doorgezet.
Als gasthoogleraar verzorgde ik ook in het buitenland colleges: aan de De Montfort University in
Leicester, en later aan de Universiteit van Glasgow
(Department of Urban Studies).
Als external examiner ben ik in de periode 1992-1996
voor de National University of Singapore in de weer
geweest.

OTB-studiedagen en cursussen voor promovendi
Het aantal OTB-studiedagen dat ik heb geleid, en
waarvoor ik lezingen verzorgde, is ontelbaar. Voorts
leidde ik cursussen voor promovendi van NETHUR,
respectievelijk TRAIL en TPM Graduate School (zie het
publicatie overzicht ‘Bonen geteld’).

Onderwijs na emeritaat
Zelfs als emeritus hoogleraar wilde ik me niet geheel
aan onderwijsactiviteiten onttrekken. Op uitnodiging
van Peter Kroes gaf ik in 2008 en in 2009 een gastcollege over de casus Bos en Lommerplein in het kader van
het vak ‘Ethiek voor civiele technici’. Op 11 juni 2013
en 5 juni 2014 volgde een werkcollege ‘Decision-making on Mega-projets’ en ‘internationaal publiceren’
voor de TPM Graduate School.
Goeddeels sinds mijn emeritaat treed ik op als
cursusleider of inleider voor SOM Seminars op Maat,
die betrekking hebben op actuele onderwerpen en op
woningcorporatiefunctionarissen zijn gericht.
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Ten slotte
In het kader van de opleiding Volkshuisvesting heb
ik jarenlang colleges gegeven over woningmarkt en
volkshuisvestingsbeleid. Voor eerstejaarsstudenten
Bouwkunde gaf ik het hoorcollege Inleiding volkshuisvesting. Talloze studenten heb ik bij hun afstudeerproject begeleid. Voor zover ik dat kan nagaan, zijn ze
stuk voor stuk op de arbeidsmarkt goed terechtgekomen.
De introductie van het domein ‘Ruimte: Gebruik en
Ontwikkeling’ in de opleiding Technische Bestuurskunde/Systems Engineering, Policy Analysis and
Management beschouw ik als een vernieuwing van
het TBM-onderwijs.
Binnen de afstudeerrichting Volkshuisvesting zijn
vanaf de start in 1972 vakken en projecten altijd
systematisch geëvalueerd. Ook studiedagen van OTB
en NIROV en postdoctorale cursussen PDOB/PATO
Bouwkunde werden altijd nietsontziend geëvalueerd.
Opvallend was altijd de grote samenhang per docent
tussen inhoud en didactische kwaliteit. Hoewel ik
steeds vrij consequent heb gezondigd tegen de meest
basale didactische regels en wetten, heb ik gedurende
een lange reeks van jaren zeer positieve evaluaties
mogen ontvangen.

.
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Overleg over het Bouwkunde-onderwijs
(links van mij op de foto Rein Geurtsen,
rechts Jan den Draak), 1983.

In 1974 startte ik met het Konfrontatiekollege Volkshuisvesting, een collegeblok van twee dagen, elk jaar aan een actueel thema gewijd.
Het college was bestemd voor zowel kandidaatsstudenten als praktijkmensen (postdoctoraal onderwijs). Elk jaar werd een keur aan gastsprekers uitgenodigd.
1984; links: Wim Hartman
(secretaris-directeur NIROV);
rechts: staatssecretaris Gerrit Brokx.

Konfrontatiekollege Volkshuisvesting derdewereldlanden, Delft 1982.
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1987 (met NIROV samen) met onder meer: André Thomsen, Dick Hamersma en Willem van Leeuwen.
1987; Overleg met
DGVH-directeurgeneraal Floor.

1991; links: Smit (NVM), Van Harten (NWR); rechts: Mechtild Linssen (Woonbond), Johan Conijn (OTB).

1991; links: Gersen, Van der Putten (VROM); rechts: Overboom
(gemeente Rotterdam), Bekker (VROM).
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1993; staatssecretaris Aad Kosto heeft uitleg gegeven over het opvangbeleid van asielzoekers.
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1995; links: Jaap Zwart, wethouder Utrecht; rechts:
Peter Noordanus, wethouder Den Haag.

Conferentie van het OTB en Vereniging
Eigen Huis op 16 maart 1994 op de
TU Delft, met Henny van Herwijnen (rechts
op de bovenste foto; links op de foto hieronder), directeur Vereniging Eigen Huis.
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De Antonia Korvezee emancipatieprijs van
de TU Delft, die ik in 1996 ontving.

Misleidende positie aan het toesenbord van
een pc; ik schrijf altijd met pen.

13
Universitair management en bestuur

Wie aan een universiteit verbonden is, hoort voorrang
te geven aan de kerntaken: onderwijs, onderzoek en
kennisvalorisatie. Toch moet er ook af en toe worden
gecoördineerd, georganiseerd en bestuurd. Zoals eerder aangegeven, heb ik als wetenschappelijk directeur tweemaal een onderzoeksinstituut geleid: het
Research Instituut voor de Woningbouw (later: RIW
Instituut voor Volkshuisvestingsonderzoek) (van 1969
tot 1977) en het Onderzoeksinstituut voor Technische
Bestuurskunde (later: Onderzoeksinstituut OTB) (van
1985 tot 2003), in totaal dus 26 jaar.
Voorts ben ik driemaal decaan geweest: tweemaal
van de Faculteit Bouwkunde (1979-1981 en 1982-1983)
en eenmaal van de Faculteit Techniek, Bestuur en
Management (2003-2007), in totaal acht jaar. Maar hier
is het niet bij gebleven. Zo gaat het decanaat qualitate
qua gepaard met een aantal bestuursfuncties zoals
het lidmaatschap van het College van Decanen (19791981; 1982-1983), respectievelijk Groepsraad (20032007) en tal van benoemingsadviescommissies.

Enkele malen heb ik de degens moeten kruisen met
een voorzitter van het CvB van de TU Delft: in de periode 1980-1981, respectievelijk 1983 met Cor de Hart en
in de periode 1999-2001 met Nico de Voogd. Beide conflicten worden in dit hoofdstuk beschreven en geven
een fel realistisch kijkje in de keuken van universitair
management en bestuur.

Faculteit Bouwkunde
De afstudeerrichting Volkshuisvesting is officieel op
1 september 1972 gestart en werd bestuurd door de
Kerngroep Volkshuisvesting, waarin ik vanaf het allereerste begin participeerde. In 1975 werd de Kerngroep
vervangen door de Kernwerkgroep Volkshuisvesting
waarvan ik tot 1978 deel uitmaakte, steeds op basis
van verkiezingen door studenten.
De afdeling Bouwkunde vond dat onderwijs en onderzoek op een compleet nieuwe leest moesten wor-
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den geschoeid. Omstreeks 1972 werd de KOOI (Kommissie Onderwijs en Onderzoek Inhoud) gevormd en
ik werd lid van dit Politbureau-achtige gezelschap.
In 1974 werd de Vakgroep Bestuurswetenschappen,
Organisatiekunde, Economie en Recht (BOER) gevormd. Hans Wessel werd voorzitter, van 1977 tot 1988
heb ik gefungeerd als vakgroepvoorzitter.
In 1975 maakte ik deel uit van de Oriëntatiecommissie Leerstoelen Recht (TU Delft) waaruit uiteindelijk
de instelling van de leerstoel Bouw- en Woningrecht
is voortgevloeid en de benoeming van professor mr.
Carel Adriaansens.
Op 9 maart 1977 zat ik voor het laatst (vóór mijn
benoeming als hoogleraar) een Algemene Vergadering
aan de Afdeling Bouwkunde voor.
Op 1 september 1979 volgde ik professor ir. Rinus
Gout als decaan op. Tijdens het decanaat bij Bouwkunde was ik ook lid van de Commissie Benoemingen van
het College van Decanen.
In 1986 werd aan de Afdeling Bouwkunde de invoering van het Probleemgestuurd Leren (PGL) voorbereid.
Daartoe werd de Programma Kommissie Bouwkunde
(PKB) gevormd, waarvan ik deel uitmaakte. Op 24 en
25 juni 1986 vond een conferentie van de PKB in Thorn
plaats. Er werd daarna ongelooflijk frequent vergaderd.
In 1990 werd de PKB opgevolgd door de Implementatie
Commissie Onderwijs Bouwkunde (ICOB) waarvan ik
opnieuw deel uitmaakte tot 1997. Over de resultaten
van al dit commissiewerk ben ik absoluut niet te spreken. Er veranderde wel veel (vooral aan de buitenkant),
maar er verbeterde in de reële praktijk in mijn ogen
weinig tot niets.

Conflict I met CvB-voorzitter: De Hart
(1980-1981)
Ik was meer dan een jaar actief als decaan van de
Afdeling Bouwkunde, toen in november 1980 onverwacht de vlam in de pan sloeg.
Een jurist op ‘het Hoofdgebouw’, mr. Stok, deed een
ontdekking. In het Academisch Statuut stond dat het
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diploma Bouwkundig Ingenieur wordt uitgereikt aan
degenen die met goed gevolg examen hebben gedaan
in een aantal met name genoemde vakken, waaronder
Wiskunde en Landmeten. Deze vakken werden echter
niet meer aan de Afdeling Bouwkunde geëxamineerd,
zodat het CvB moest concluderen dat de diploma’s
Bouwkundig Ingenieur niet geldig waren. Zonder
overleg, zonder waarschuwing vooraf, besloot het CvB
om geen ingevulde diploma’s meer te leveren, zodat
ik één dag van te voren een diploma-uitreikingsplechtigheid moest afgelasten. Ik was volkomen verrast en
enig dossieronderzoek werd gestart. Wij stelden vast
dat wiskunde-examens al sinds 12 jaar niet meer werden afgenomen voor bouwkundestudenten en dat het
landmetententamen al 17 jaar niet meer bestond. Er
waren dus twee zeer oude koeien uit de sloot gehaald.
Voor het wiskunde-onderwijs was professor Duparc
(Afdeling Wiskunde en Informatica) verantwoordelijk,
voor het onderwijs in landmeten professor Alberda
(Afdeling Geodesie). Ik stapte 18 november 1980 op
Duparc en Alberda af die bevestigden dat de examenplicht destijds met hun instemming was afgeschaft.
Zij waren beiden bereid om per student de verklaring
te ondertekenen dat zij voor hun vak aan de eisen voldeden via een vrijstelling. Op basis van hun handtekening kon ik op 28 november 1980 de diploma’s alsnog
uitreiken, maar ik besefte dat dit geen structurele
oplossing kon zijn. Inmiddels waren er Kamervragen
over deze zaak gesteld en had de kwestie landelijke
bekendheid gekregen. Ook de Hogeschoolraad was
in de kwestie bijzonder geïnteresseerd. Met Joop van
de Weijer (in 2009 overleden) en Leo Waaijers, twee
kritische hogeschoolraadsleden, gingen we na hoe het
stond met de andere opleidingen aan de TH Delft en
moesten constateren dat meer dan de helft van de
Delftse ingenieursopleidingen niet voldeed aan het
Academisch Statuut. Daarmee liep de zaak voor het
CvB ernstig uit de hand.
Na overleg met het CvB had de minister van Onderwijs en Wetenschappen inmiddels de Commissie-Piekaar ingesteld om deze zaak TH Delft-breed te
onderzoeken. Deze commissie kwam op 27 november
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1980 voor het eerst bijeen. Voor de Afdeling Bouwkunde was de kou uit de lucht. De BNA schreef op
4 december 1980 een ondersteunende brief over de
diplomakwestie. Vele jaren later mocht ik het genoegen smaken te vernemen dat het Academisch Statuut
werd afgeschaft.
Een positief kortetermijneffect was dat de saamhorigheid van docenten en studenten aan de Afdeling
Bouwkunde een ongekende hoogte bereikte. Dankzij
deze eendracht kon ik een aantal besluiten nemen
die jaren eerder ondenkbaar waren geweest, zoals de
herinvoering van wiskunde (met een accent op beschrijvende meetkunde) in het eerste en tweede jaar
bouwkunde-onderwijs.

Conflict II met CvB-voorzitter: De Hart
(1983-1985)
Een tweede conflict met Cor de Hart manifesteerde
zich in 1983, toen ik voor de tweede keer de functie
van decaan van de Afdeling Bouwkunde had aanvaard.
Toen de Tweede Kamer zich eind 1982 ging buigen
over de O&W-begroting, rukte de Afdeling Bouwkunde uit voor een betoging op het Binnenhof. Op
7 januari 1983 sprak ik een korte rede uit tijdens de
diesbijeenkomst in de aula van de TH Delft, onder
de titel ‘Dies Fatalis voor de Technische Wetenschappen’. Op 15 februari 1983 overhandigde ik, namens
de Afdelingen Bouwkunde, Maritieme Techniek en
Werktuigbouwkunde van de TH Delft, een petitie aan
de plaatsvervangend voorzitter van de Kamercommissie Onderwijs en Wetenschappen B. Hermsen. Er
werd gesproken over het compleet opheffen van de
Delftse Afdeling Bouwkunde. Al snel bleek echter dat
wij bij de Tweede Kamer geheel aan het verkeerde
adres waren, want het scenario leidend tot de opheffing van de Delftse Afdeling Bouwkunde, kwam niet
van het Ministerie, maar van ons eigen CvB, en met
name van voorzitter Cor de Hart. Tijdens een cultureel
TV-programma van de VARA werd een fel debat De
Hart – Priemus uitgezonden: een zeldzaam staaltje
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dualisme. De voorzitter van het College van Bestuur
en de decaan van de Afdeling Bouwkunde stonden
diametraal tegenover elkaar.
De Afdeling stelde een soort zelfevaluatie op, waarin
de onderwijs- en onderzoeksprestaties werden omschreven en gekwantificeerd.
Ik zocht contact met de (veel kleinere) Afdeling
Bouwkunde van de TH Eindhoven, waar Thijs Bax
decaan was. Thijs en ik kenden elkaar goed vanuit
onze Delftse studententijd en besloten nauw samen
te werken om het dreigende onheil voor het vakgebied
Bouwkunde te keren. De minister van Onderwijs en
Wetenschappen besloot een commissie in te stellen
die over de toekomst van het Bouwkunde-onderwijs
en -onderzoek advies moest uitbrengen.
Eind 1984 werd de samenstelling van de Adviescommissie Bouwkunde THD en THE bekend. Dr. ir.
W.F. Schut, oud-minister van VRO, werd voorzitter. Als
een van de leden werd dr. J. de Vries (RSV) genoemd,
die de Parlementaire RSV-enquête niet geheel zonder
kleerscheuren was doorgekomen. Op 30 oktober 1984
keerde ik mij publiekelijk tegen het lidmaatschap van
De Vries van de Toetsingscommissie Bouwkunde. Naar
mijn mening had De Vries na de RSV-enquête onvoldoende gezag om het onderwijs- en onderzoekbeleid
van de Afdeling Bouwkunde te toetsen. Dit bezwaar
werd uiteindelijk gehonoreerd.
De commissie bestond verder uit ir. P.B. de Bruijn
(architect), ir. J.J. Endtz (president HBG), mr. C.M. van
den Hoff (ex-directeur Nationale Woningraad, inmiddels directeur Instituut voor Bestuurswetenschappen),
J. van Kesteren (ex-Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu), ir. F.K. Ligtenberg (ex-directeur TNO-IBBC) en drs. J.G. van der Ploeg (lid Eerste
Kamer, ex-wethouder Stadsvernieuwing Rotterdam).
De taakopdracht aan deze commissie was vijfledig:
1. Stel U op de hoogte van de ministeriële
TVC-beslissingen (TVC = Taakverdeling en Concentratie), de budgettaire voorwaarden daarbij en
overige belangrijke documenten, die het TVC-proces van beide afdelingen der Bouwkunde aangaan, waaronder het zogeheten ‘protocol’.
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2. Kom tot een globaal oordeel over de aard, kwaliteit en samenhang van voor Bouwkunde relevante en noodzakelijke onderzoek- en onderwijsactiviteiten, zoals die zich in de afdelingen der
Bouwkunde en andere verwante afdelingen van
beide instellingen zullen hebben ontwikkeld, na
afloop van de thans door de afdelingen geplande
uitvoering van het TVC-proces.
3. Kom tot een visie van de behoeften aan en kansen voor TH-onderwijs en -onderzoek op het vakgebied Bouwkunde in de jaren negentig en later.
4. Spiegel Uw oordeel aan Uw visie en, indien
daaruit een gebrek aan aansluiting zou moeten
worden verwacht, geef dan aan welke nu te nemen maatregelen aan beide instellingen naar Uw
mening tot een betere aansluiting kunnen leiden.
5. Rapporteer aan beide Colleges van Bestuur en
doe dit, zo mogelijk, binnen twee maanden na
Uw aanstelling als adviescommissie.
Op 5 juli 1985 verscheen het Rapport van de Adviescommissie Bouwkunde THE-THD. De commissie wees
opheffing van een van de Afdelingen Bouwkunde af en
beval beide afdelingen aan om zich ten opzichte van
elkaar duidelijker te profileren. De Eindhovense opleiding werd meer gezien als een brede, wetenschappelijke opleiding. De Delftse opleiding meer als ontwerpgericht, met het projectonderwijs als centrale aanpak.
De commissie zag voor Volkshuisvesting in Delft geen
plaats in het eerstefase-onderwijs: “Een verbreding
naar de beheersaspecten van de hele (bestaande)
gebouwde omgeving zou voor de hand liggen”. Het
woningontwerp hoorde thuis bij de architectuuropleiding. Gezien het multidisciplinaire karakter paste
‘Volkshuisvesting’ volgens de Adviescommissie bij uitstek in de tweede fase. Dit gold ook voor ‘Planologie’.
De volgende gebieden behoefden op leerstoelniveau
meer accent:
- informatica, CAD/CAM;
- herinrichting, onderhoud, beheer;
- kostendeskundigheid.
De commissie adviseerde om beide afdelingen te
handhaven en formuleerde een reeks zeer verstan-
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dige aanbevelingen die wij ons ter harte hebben
genomen. Ik moest ervaren dat deze gebeurtenissen
mij weliswaar in het defensief brachten, maar dat
opnieuw de saamhorigheid binnen de Delftse Afdeling
Bouwkunde zeer groot was. In het gecreëerde krachtenveld waren goede condities geschapen om het
onderwijs en het onderzoek aan de Afdeling Bouwkunde te verbeteren.

Rector Magnificus?
Begin 1982 hadden Hogeschoolraad, College van
Decanen en College van Bestuur zich gebogen over de
vraag wie in 1982 de nieuwe Rector Magnificus van de
TH Delft zou moeten worden. De HR-commissie van
vertrouwenslieden kwam met de voordracht: 1. Veltman, 2. Priemus. Het College van Decanen vond mij
vermoedelijk veel te links en te activistisch en droeg
voor: 1. Veltman, 2. Wiggerts. Uiteindelijk is Veltman
(her)benoemd en werd Hakkesteegt plaatsvervangend
Rector Magnificus. Ik voelde mij zeer opgelucht nu
mij (en hem) een collegiale samenwerking met Cor de
Hart werd bespaard.
Enige jaren later, toen het einde van het rectoraat
van Hans Dirken in zicht was, polste hij mij vertrouwelijk of ik een eventuele benoeming als Rector Magnificus zou willen aanvaarden. Na overleg met Johan
Conijn (die in dat geval het OTB zou moeten leiden) en
het thuisfront (Mieke) heb ik welwillend op deze uitnodiging gereageerd. Daarna heb ik de procedure niet
meer op de voet gevolgd en ik hoorde er nooit meer
over. Toen Hans Dirken het Rectoraat overdroeg, was
dat aan Pieter Schenck. Als TBM-decaan heb ik van
nabij gezien hoe de agenda van een Rector Magnificus
in elkaar zit. Ik denk dat ik vooral dankbaar moet zijn
dat steeds anderen zijn gevonden die deze lastige,
weinig geprezen functie hebben willen uitoefenen.
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Stedelijke Netwerken en onderzoekscholen
In 1985 kwamen er fondsen beschikbaar van het DG
Wetenschapsbeleid die circa vijf jaar konden worden
gespendeerd aan het onderzoeksprogramma Stedelijke Netwerken. Ik maakte van 1985 tot 1993 deel
uit van de programmacommissie Stedelijke Netwerken, waarvan aanvankelijk Bert Kruijt, en later
Frans Dieleman voorzitter was. Ambtelijk was Peter
Schröder onze steun en toeverlaat. Het programma
werd gerealiseerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de
TU Delft. Tussentijds zou hieruit de onderzoekschool
NETHUR voortvloeien.
Gedurende een reeks van jaren ben ik – met enthousiasme – actief geweest in twee onderzoekscholen:
- de Netherlands Graduate School of Housing and
Urban Research (NETHUR), waarvan ik steeds
bestuurslid was, de laatste periode vice-voorzitter
(1988-2004);
- de Onderzoekschool voor Transport, Infrastructuur
en Logistiek (TRAIL) waarvan ik in de periode 19932003 lid van het Algemeen Bestuur, respectievelijk
de Programmaraad was en in de periode 2003-2007
lid van de Raad van Toezicht.

STW en NWO
Zoals in hoofdstuk 14 wordt gemeld, was ik van 1981
tot 1987, goeddeels onder voorzitter Wim Koumans,
gedurende zeven jaar vice-voorzitter van de Stichting
Technische Wetenschappen (STW) die ik als lid van de
Voorbereidingscommissie Technische Wetenschappen
(VTW: 1980-1981) mede heb opgericht.
In 1982 werd ik lid van het bestuur van de SRO
Werkgemeenschap Bouwen en Wonen (sinds 1985
Stichting Sociaal Ruimtelijk Onderzoek SRO) waarin
voor het eerst het domein van het bouwen en wonen
c.q. het ruimtelijk onderzoek binnen ZWO een (bescheiden) plaats kreeg. Op 10 januari 1984 hield ik op
de SRO-jaarvergadering in Utrecht een inleiding over

de ontwikkeling van bouwen en wonen als wetenschapsgebied.
Na mijn emeritaat was ik lid van diverse NWO-programmacommissies, waaronder Kennis voor Krachtige
Steden II, Duurzame Bereikbaarheid Randstad, de
Kerngroep Urban Regions in the Delta en de Programmacommissie Smart Urban Regions in the Future
(SURF). Hoe ouder ik word, des te vaker kom ik terecht
aan de andere kant van de onderzoekstafel.

Conflict III met CvB-voorzitter: De Voogd
(1999-2001)
Het in hoofdstuk 6 beschreven gesol met het OTB
(tweemaal object van commissiewerk en mislukking
van een hoogleraarbenoemingsprocedure) had het
OTB een lange tijd in de greep. Dit alles leidde tot een
toenemende verslechtering in de relatie tussen mij
en het CvB, met name voorzitter Nico de Voogd. De
eenheid binnen het CvB – dat was al gauw een publiek
geheim – was zoek. De Voogd, Berkhout en Wakker
gingen elk hun eigen weg. Meer en meer ontpopte De
Voogd zich als iemand met de trekken van een Zonnekoning die aankondigde de TU Delft in de top vijf van
de wereld te zullen brengen.
Op 5 december 2000 schreef De Voogd een brief aan
het OTB-bestuur ter attentie van voorzitter professor
ir. Hans de Jonge. Hij beklaagde zich over een drietal
brieven die het CvB eind november 2000 van mij had
ontvangen: over de leerstoel Meervoudig Ruimtegebruik, over de afwikkeling van het jaarlijkse bilaterale
planningsoverleg CvB-OTB, respectievelijk over mijn
beoordeling door De Voogd.
De Voogd schreef dat “… overduidelijk naar voren komt dat de wetenschappelijk directeur van Uw
instituut het leiderschap van het College van Bestuur
niet (langer) wil erkennen alsmede dat hij onjuiste
en beledigende stellingen poneert over het door ons
gevoerde hooglerarenbeleid. U zult begrijpen dat wij
dit optreden van professor Priemus, waarin hij willens
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en wetens lijkt aan te sturen op een definitieve breuk
met het College, bijzonder hoog opnemen.”
De brief van De Voogd kwam op een moment dat het
rapport van de Commissie-In ’t Veld was uitgebracht
en het CvB op het punt stond de Commissie-Verruijt
te installeren.
De Voogd wilde niet ingaan op mijn streven om via
een bilateraal managementcontract de instelling van
OTB-leerstoelen te bewerkstelligen. Hij verwees naar
de opgave voor het OTB om met de betrokken faculteiten tot een nieuwe inhoudelijke, wetenschappelijk
verantwoorde, samenwerking te komen.
De Voogd: “Wij willen niet verhelen dat, gezien het
optreden van professor Priemus dat herinneringen
oproept aan zijn houding van vorig jaar rondom de
voordracht van dr. Conijn (zie hoofdstuk 6; HP), ons
College grote twijfels heeft of professor Priemus nog
langer als de juiste persoon beschouwd moet worden
om aan het OTB in deze cruciale fase van het bestaan
van dit instituut leiding te geven”.
De Voogd wilde een gesprek met het OTB-bestuur en
met mij. “Op basis van beide gesprekken zal worden
bezien welke maatregelen genomen dienen te worden
ter verzekering van een adequaat heroriëntatietraject
op grond waarvan over de toekomstige positionering
van het OTB besluitvorming zal worden gepleegd alsmede ter verzekering van een gezonde hiërarchische
relatie met de beheerseenheid OTB”.
Beide gesprekken vonden inderdaad plaats. Tijdens het gesprek met mij erkende De Voogd dat
mijn ongenoegen over de trage afhandeling van het
beoordelingsgesprek eigenlijk terecht was, dat de gang
van zaken rondom de parttime leerstoel Meervoudig Ruimtegebruik inderdaad ongelukkig was en dat
het, mede gezien het op handen zijnde advies van de
Commissie-Verruijt, acceptabel was dat ik het managementcontract CvB-OTB niet ondertekende. Na de
beide gesprekken heeft het CvB geen enkel initiatief
meer genomen om iets aan mijn positie te doen.
De tekst van de brief van het CvB d.d. 5 december
2000 deed denken aan een ontslagbrief. Het gesprek
verliep op het scherpst van de snede. De kwesties
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waar het over ging – zoals mijn weigering om een managementcontract tussen CvB en OTB te ondertekenen, omdat ik het met de inhoud van de voorgelegde
tekst niet eens was – werden uiteindelijk geheel afgehandeld volgens de door mij ingenomen standpunten.
Toen de discussies over een volgende bestuurstermijn startten en toen tot mijn verbazing bleek
dat Nico de Voogd nog voor een volle termijn wilde
bijtekenen, heb ik op 27 november 2000 een vertrouwelijke brief geschreven aan Lodewijk de Waal, het
lid van de Raad van Toezicht van de TU Delft dat ik
op dat moment het meest vertrouwde. Hierin zette
ik, met redenen omkleed, uiteen dat het niet in het
belang van de TU Delft zou zijn, als Nico de Voogd zou
worden herbenoemd. Hoewel daarvan in het openbaar
debat niets was gebleken, stond ik in deze opvatting
kennelijk niet alleen. De Raad van Toezicht besloot om
bestuurlijk met een schone lei te beginnen en wist in
korte tijd een compleet nieuw College van Bestuur op
de been te brengen: Hans van Luijk (voorzitter), Jacob
Fokkema (Rector Magnificus) en Paul Rullmann (Vice
President Education). Ik wist toen nog niet dat ik korte
tijd later, vanaf 1 september 2003, als decaan van de
Faculteit Techniek, Bestuur en Management prettig
zou samenwerken met een CvB dat, lering trekkend
uit het verleden, steeds een voorbeeldige collegialiteit
aan de dag heeft gelegd.
Tijdens mijn TBM-decanaat en mijn emeritaat hebben Nico de Voogd en ik elkaar met enige regelmaat
ontmoet en gesproken, bijvoorbeeld in de marge van
de TU Delft-diesviering. De verhoudingen zijn zeer
ontspannen en positief geworden: de tijd heelt vele
wonden.

Interfacultaire onderzoekscentra
In 1997 besloot het CvB van de TU Delft om een aantal
Delftse Interfacultaire Onderzoeks Centra (DIOC’s) te
vormen. Ik werd in dat jaar wetenschappelijk directeur
van het DIOC Freight Automation and Multimodality
(FTAM) en raakte met enkele promotieplaatsen nauw
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betrokken bij het DIOC De Ecologische Stad, waar ik
vanaf 1998 deel uitmaakte van de Kerngroep, geleid
door professor dr. ir. Charles Hendriks (Faculteit CiTG).
In 2002 zijn de DIOC’s formeel beëindigd, hoewel heel
wat promotietrajecten nog jarenlang daarna doorliepen. Zo zou Ellen van Bueren (DIOC De Ecologische
Stad) pas in december 2009 promoveren. In 2015 werd
zij tot hoogleraar aan de faculteit Architecture and the
Built Environment benoemd.
Ik was co-voorzitter van de Stuurgroep Transport
TNO-TRAIL van 1998 tot en met 2003. Van 2002 tot
2005 was ik lid van de Adviesraad DUP (Delft University Press).
In 2002 maakte ik deel uit van de TUD-Commissie
Allocatiemodel (Commissie-Dalmijn) die een nieuw
financieel verdeelmodel voor de TUD-financiën ontwikkelde dat door het CvB werd overgenomen en tot
het bewind van het CvB met Dirk Jan van den Berg en
Karel Luijben met succes is toegepast.
Op 28 mei 2002 vond de kick-off meeting plaats van
de formateurs van de (beoogde) nieuwe speerpunten.
Ik stond aan de wieg van het nieuwe TU Delft-speerpunt Sustainable Urban Areas (SUA) waarvan ik van
eind 2002 tot 1 september 2003 wetenschappelijk
directeur was. Toen ik op 1 september 2003 decaan van
TBM werd, volgde Peter Boelhouwer mij op als SUA-directeur.

Ten slotte
Ondanks de hiervoor genoemde bestuurlijke aanvaringen heb ik taken in de sfeer van universitair
management en bestuur altijd met groot plezier,
enthousiasme en voldoening verricht. Het universitair
management en bestuur heeft mij door de jaren heen
veel tijd gekost. Ik heb het decanaat van een faculteit
of de directie van een onderzoeksinstituut overigens
nooit als een fulltime functie beschouwd. Ik zou haast
zeggen: integendeel. Altijd heb ik dergelijke functies
erbij gedaan: onderwijs en vooral onderzoek bleven
steeds de kerntaken. Voor de wijze waarop een facul-

teit of een onderzoeksinstituut functioneert, lijkt mij
deze taakopvatting het meest heilzaam. Juist aan een
universiteit kun je een appèl doen op het eigen initiatief, het ondernemerschap, de creativiteit, de kwaliteit
en het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers. Prioriteiten stellen in de toekenning van middelen moet altijd zijn gericht op onderzoekskwaliteit,
publicaties in ISI-tijdschriften, citatie-indexen (later
de H-index), onderzoekscontracten in de sfeer van
tweede- en derdegeldstroom en onderwijsactiviteiten.
Aan een universiteit is aan intensieve regulering in
het algemeen geen behoefte. Eigenlijk is universitair
management en bestuur de gemakkelijkste vorm van
management en bestuur die er bestaat.
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Felicitaties voor Herman Albers, Bouwkunde-icoon, met zijn ambtsjubileum.

Staatssecretaris Kleijn van Onderwijs &
Wetenschappen komt op bezoek bij
Bouwkunde. Achter mij staan decaan
Rinus Gout en Fred Oldenburg,
later lid van het CvB.

Actie op het Binnenhof door de Afdelingen Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Bouwkunde in 1982 tijdens
de begrotingsbehandeling van Onderwijs & Wetenschappen. Er bestond toen ook angst voor het opheffen van
Bouwkunde. In 1983 bood ik namens de Faculteiten Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Bouwkunde een
petitie en handtekeningen aan.
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De drie decanen van Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en
Bouwkunde op een rij.

Aanbieding handtekeningen aan B. Hermsen, vice-voorzitter Vaste
Kamercommissie Onderwijs & Wetenschappen.

Samen met onder andere staatssecretaris Elske ter Veld in het
panel van het VARA-programma Kassa! op 15 maart 1995, gepresenteerd door Felix Meurders.
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Excursie van de Groepsraad TU Delft: een vliegreis van Valkenburg naar Leeuwarden.

14
Beleidsadvisering

Onderzoek en onderwijs vormden steeds de kern
van mijn bezigheden. Maar kennisdisseminatie en
kennisvalorisatie zijn altijd onverbrekelijk hiermee
verbonden geweest. De koppeling tussen onderzoek
en advies stond centraal in de formule voor het RIW.
En evenzo in die van het OTB. Het traject van kennisvalorisatie en advisering domineerde, ook tijdens mijn
periode bij de Nationale Woningraad (1968-1969). Ik
reisde toen stad en land af om corporaties te helpen
bij planontwikkeling en voorraadbeleid. Ik was zeer
actief in het ontwikkelen van Keuzeplannen, samen
met verschillende architecten, en met het ontwerpen
en uitwerken van een complex galerijwoningen in
IJsselmonde (met ir. Rob van Elk voor Woningbouwvereniging IJsselmonde en aannemer Wilma), alsmede
een complex galerijflats in Zoetermeer (in samenwerking met architect Fledderus en aannemer ERA). Inzet
was vooral het vergroten van de mogelijkheden tot
inspraak van bewoners in de indeling van de woning.
Ik leerde al snel dat in een vroeg stadium van een

woningbouwproject de volgende vragen moesten
worden gesteld: Is er kontingent? Is er grond? Is de financiering geregeld? Meestal traden er bij een of meer
van deze procesbenodigdheden knelpunten op. Die
moesten worden opgelost. Het bleek voorts belangrijk,
en allesbehalve overbodig, om de dynamische vraag
op de woningmarkt in kaart te brengen. Dat deed ik
door het uitzetten van omvangrijke enquêtes, door het
uitvoeren van verhuisketenanalyses en het gebruikmaken van demografische en economische prognoses.

RIW-beleidsadvisering
Toen het RIW van wal stak, was er vanaf het allereerste begin veel werk aan de winkel voor dit soort
onderzoek als basis voor een woningmarktanalyse
en een lokale of regionale woningbouwprogrammering. Grootschalig bouwtechnisch onderzoek van de
woningvoorraad – aanvankelijk samen met Wim Revet
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– gaf een goed beeld van het actuele woningaanbod en
bood een basis voor het te voeren strategisch voorraadbeleid. Met corporatiefunctionarissen, gemeenteambtenaren en lokale politici had ik in een lange
reeks van jaren veel contacten, zowel bij het formuleren van de beleidsvragen als bij het adresseren van beleidsaanbevelingen. Dit type onderzoek startte in Leerdam, Goedereede, Maasland, Hoogeveen, Sliedrecht en
Oost-Groningen. Later waren Carel Adriaansens en ik
actief in Amsterdam (woonruimteverdeling) en Tilburg
(Volkshuisvestingsplan). In Arnhem adviseerde ik met
enkele andere OTB’ers wethouder Lenferink (die later
burgemeester van Leiden zou worden).
Het renovatie- en rehabilitatieonderzoek van het
RIW begon in Leeuwarden, en ontwikkelde zich verder
in Meeden, Leiden (Noorderkwartier) en Tilburg (Paduaplein).
Ruim drie jaar lang (1973-1977) was ik lid van de
Projectgroep Crooswijk, de eerste projectgroep stadsvernieuwing op voet van de Verordening Organisatie
Stadsvernieuwing/VOS in Rotterdam.

CCB
Van 1973 tot 1978 was ik lid van de Centrale Commissie voor de Bejaardenoorden (CCB). Van de subcommissie Planning was ik van 1974 tot 1978 vice-voorzitter. Dit was de eerste nationale adviescommissie
waarvan ik deel uitmaakte. Vele commissies en raden
zouden later volgen.

Huurklassen; woningwaarderingsstelsel
Toen in 1973 het kabinet-Den Uyl aantrad, wilde
staatssecretaris Van Dam een huuraanpassingsbeleid,
dat kon worden gebaseerd op huurklassen. Hoe maak
je zo’n idee echter operationeel? Er werd een consortium gevormd van Bouwcentrum-IBBC TNO en RIW,
nota bene door het kleine, jonge RIW geleid, dat Van
Dam een werkbaar instrument moest verschaffen. Uit
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deze onderzoeksopdracht vloeide het IREKLAM-onderzoek voort, gericht op de ontwikkeling van een
integrale registratie- en classificatiemethodiek. Dit
onderzoek was analytisch interessant en leverde een
vernieuwende visie op het te voeren volkshuisvestingsbeleid op, maar een werkbaar huurklassenstelsel
werd, tot teleurstelling van Van Dam, niet geleverd.
Zowel het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als de Nationale Woningraad waren
(achteraf beschouwd begrijpelijkerwijs) zeer kritisch
over het resultaat van dit onderzoek.
De Nationale Woningraad, aangevoerd door Dick Hamersma, bleek bereid om een simpel ogend, niet-gevalideerd woningwaarderingsstelsel op te leveren. Van
Dam voerde dit stelsel onverwijld in, aangevuld met
de nulpunten die in het IREKLAM-onderzoek waren
ontwikkeld. Over deze gang van zaken was ik nogal
verbolgen en ik schreef er een kritisch artikel over in
Vrij Nederland onder de kop ‘De huurklassenstrijd
brandt los’. Er was mijnerzijds zeker alle aanleiding
voor een kritische opstelling, maar ook kan ik niet
ontkomen aan de conclusie dat ik staatssecretaris Van
Dam op een cruciaal moment met lege handen had
laten staan. Het woningwaarderingsstelsel, later enkele malen aangepast maar ook later niet gevalideerd,
heeft nog steeds het huurbeleid in de tang.

Individuele huursubsidie
Met Harry Lucassen samen voerde ik in de periode
1976-1977 de eerste evaluatie uit van de individuele
huursubsidie. Dat instrument bleek goed te functioneren. Over het eindrapport konden Harry en ik tevreden
zijn: zowel theoretisch als praktisch zat deze studie
goed in elkaar.
Vooral in economisch minder goede tijden bleken
de uitgaven aan huursubsidie explosief te groeien. In
1988 werd door staatssecretaris Heerma de Commissie
Beheersbaarheid Huursubsidie ingesteld, waarvan ik
voorzitter werd. Aan de aanduiding Commissie-Priemus kon ik moeilijk wennen. Bert Emmerich zorgde
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voor het ambtelijk secretariaat. De commissie stelde
de instelling van een fiatteringsgrens voor, die direct
na publicatie van het advies door staatssecretaris
Heerma is ingevoerd. Draconische bezuinigingen op
de huursubsidie konden zo worden voorkomen. In
2006 is de fiatteringsgrens weer verdwenen zonder
dat er een goed alternatief voor in de plaats kwam. De
per 1 januari 2015 geldende wettelijke eis om sociale
huurwoningen ‘passend’ toe te wijzen is een recente
poging om de uitgaven aan huurtoeslag te beheersen.

Woonruimteverdeling Amsterdam
Sinds 18 juni 1981 adviseerden Carel Adriaansens en
ik wethouder Wolffensperger (D66) over de woonruimteverdeling in Amsterdam. In dezelfde periode trad
ik op als voorzitter van het Breed Beraad Woonlasten
in Amsterdam. Jan Schaefer was toen wethouder in
Amsterdam en de opgave luidde om consensus te
bereiken tussen het gemeentebestuur, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties over het te voeren
woonlastenbeleid. Op het oog lukte dit, maar het door
Jan Schaefer bepleite stelsel van inkomenshuren zou
het Rijk handenvol geld hebben gekost en het Rijk zat
niet aan tafel.

STW
In 1980 werd ik benoemd tot vice-voorzitter van de
Voorbereidingscommissie Technische Wetenschappen
(Commissie-Koumans) die voorstellen ontwikkelde
voor een nieuwe projectfinanciering voor technisch
onderzoek. Hieruit vloeide de oprichting van de Stichting Technische Wetenschappen (STW) voort waarvan ik zeven jaar vice-voorzitter was (1981-1987). De
eerste voorzitter was de Eindhovense hoogleraar Wim
Koumans. Hij is later opgevolgd door Harry van den
Kroonenberg. De STW heeft de financiering van het
technisch onderzoek een impuls gegeven, vooral door
de inspanningen van dr. Kees le Pair, de eerste direc-

teur. Later is de STW – ondanks ons verzet – ingepast
in de NWO-organisatie.

RAVO
Inmiddels was ik in 1979 benoemd tot lid van de
Raad voor de Volkshuisvesting, namens het NIROV.
Veel later, in 1986, toen ik het NIROV-bestuur verliet,
volgde, dankzij de inspanningen van enkele RAVO-leden, aangevoerd door Henny van Herwijnen (Vereniging Eigen Huis), een herbenoeming als RAVO-lid,
deze keer als onafhankelijk lid met als expertiseveld
‘techniek en bestuurskunde’. Jarenlang heb ik mij
met groot enthousiasme en met passie geweerd bij de
totstandkoming van RAVO-adviezen. Naarmate de tijd
verliep trad ik steeds vaker op als voorzitter van een
RAVO-werkgroep, die het advies voorbereidde (zoals
de adviezen over het Normkostenstelsel en het Besluit
Woninggebonden Subsidies). Door deze langdurige
betrokkenheid verwierf ik een gedetailleerde kennis
van vigerende en voorgenomen regelgeving die me
ook buiten RAVO-verband goed van pas kwam.
In 1996 werd de RAVO, evenals tientallen andere
adviescommissies, opgeheven, en vervangen door de
VROM-Raad. Naar mijn gevoel was ik een dermate
vaste component geworden van het op VROM gerichte
adviesstelsel, dat ik er de voorkeur aan gaf om mij niet
te melden als gegadigde voor de VROM-Raad. Zo kon
er ruimte voor vernieuwing en andere geluiden worden geboden. Toen in 2013 de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) werd gevormd, was ik wèl
geïnteresseerd in een lidmaatschap, maar vermoedelijk was toen mijn hoge leeftijd spelbreker.

Transformatie, conflictbeslechting en arbitrage
In 1985 was ik extern voorzitter van het beraad over de
toekomst van het Gemeentelijk Woningbedrijf Tilburg,
dat uiteindelijk heeft geleid tot de transformatie van
het GWD tot wat nu woningcorporatie TIWOS heet.
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Tussen de bedrijven door ben ik enkele malen als
conflictbeslechter opgetreden: één keer (met Henk
Heeger) tussen directie en huurdersorganisatie van de
Leidse corporatie De Sleutels (2000), één keer leidde
ik het overleg tussen B&W (geleid door burgemeester
Hajo Apotheker) en woningcorporaties in Leeuwarden
en één keer leidde ik het overleg tussen gemeentebestuur en corporaties in Nieuwegein.
In 1996 gaf het OTB een second opinion (in opdracht
van Stienstra BV) van de verkiezing van de slechtste
verhuurder door de Nederlandse Woonbond. In 1999
volgde een second opinion (in opdracht van IVBN) van
deze zelfde jaarlijkse verkiezing door de Woonbond.
Samen met de heren Hamming en Wortel bracht ik
in 1999 een bindend advies uit aan de gemeenten
Beverwijk en Heemskerk inzake de Broekpolder. Deze
formele arbitrage vond plaats via het Nederlands Arbitrage-Instituut (NAI).

Wetenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid (WRR)
Medio 1997 kreeg ik bezoek van WRR-voorzitter professor Scheltema, die mij polste om lid te worden van
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Later werd deze uitnodiging ingetrokken toen bleek
dat professor Wim Derksen voor een zittingsperiode
bijtekende. Het PvdA-gehalte in de WRR dreigde nu te
groot te worden.
In mijn plaats werd een nieuw lid van CDA-huize
benoemd. Deze ervaring leerde mij dat een openlijke
politieke affiliatie wellicht soms functies dichterbij
brengt, maar ook functies kan blokkeren.

Sociaal-Economische Raad (SER)
In 1997 werd ik benaderd door Klaas de Vries, toen
voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, die
mij polste voor het lidmaatschap van de nieuw op
te richten SER-Commissie Ruimtelijke Inrichting en
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Bereikbaarheid (RIB). Deze commissie zou alle SER-adviezen voorbereiden op het beleidsdomein van VROM,
respectievelijk Verkeer en Waterstaat. Ik reageerde
positief op deze uitnodiging. Klaas de Vries zat de
Commissie RIB zelf voor. In het advies Samen voor de
Stad, legde de SER de basis voor het Grotestedenbeleid. In de totstandkoming van dit advies heb ik een
ruime inbreng gehad. Tijdens het bewind van Herman
Wijffels, die ook de Commissie RIB voorzat, maakte de milieubeweging haar entree in de commissie.
Het groene poldermodel was een feit geworden en
bleek hier goed te functioneren. Later trad Jacqueline
Cramer op als RIB-voorzitter. In haar periode werd aan
VROM-minister Jan Pronk het kritische advies over de
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening uitgebracht. In dit
advies werd een alternatieve benadering, die van de
ontwikkelingsplanologie, uitgewerkt. De Nota Ruimte
van minister Sybilla Dekker trad duidelijk in de voetsporen van dit SER-advies.
Het SER-advies Zuinig op de Randstad betreft de
toekomst van de Randstad tot 2040 (vastgesteld april
2008). Het meest recente door RIB voorbereide SER-advies verscheen in 2011 en gaat over het omgaan met
demografische krimp. In 2014 werd SER-RIB helaas
opgeheven.
In 2007 ontstond een extra binding met de SER via
mijn lidmaatschap (met Pieter Winsemius en Leo
Stevens) van de SER-Commissie van Sociaal-Economische Deskundigen, die een rapport over een integrale
hervorming van de woningmarkt voorbereidde. Dit
rapport werd in april 2010 gepubliceerd. De SER sprak
zich niet uit over dit rapport. In het praktische beleid
overvleugelden de bezuinigingen de hervormingsdrang. Toch heeft het rapport van de SER-CSED (2010)
wel sporen nagelaten in het woonbeleid van het
kabinet-Rutte II: de hypotheekrenteaftrek werd in een
laag tempo gereduceerd en het huurbeleid werd dynamischer. Politieke taboes werden toen doorbroken.
Het advies lag ook aan de basis van het woningmarktakkoord Wonen 4.0 van de Vereniging Eigen Huis, de
Woonbond, Aedes en NVM.
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Bank Nederlandse Gemeenten

Deskundig en machtig?

Van 1994 tot 2006 was ik lid van de Raad van Commissarissen van de Bank Nederlandse Gemeenten. Sinds
1997 zat ik de BNG-Klankbordgroep Volkshuisvesting
voor. Deze functies waren zeer leerzaam en verschaften mij veel voldoening. Tijdens een AV-bijeenkomst
van de BNG presenteerde ik op 18 mei 2000 mijn
beleidsstudie ‘Volkshuisvesting in de 21e eeuw tussen
markt, overheid en informele steden’ (als BNG-boekje
gepubliceerd). Staatssecretaris Johan Remkes fungeerde als coreferent.
In de periode 2012-2014 begeleidde ik de totstandkoming van het boek ‘Kredietwaardigheid verzilverd’,
gepubliceerd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van de BNG-Bank.
In het blad B&G heb ik jarenlang artikelen over actuele beleidsthema’s geschreven.

Op 29 april 2000 verscheen de VARA-gids met het
omslagartikel ‘Hoe word ik deskundige? (en wat schuift
het?)’ inclusief de Deskundologen top-50, die dwars
door de politieke gremia heenloopt. In deze Top 50 werd
ik als volgt getypeerd: “Hugo Priemus (1942): Delfts
hoogleraar volkshuisvesting. Draait bij Nova en Journaal
al jaren mee vanwege kritische kijk op grote overheidsplannen. Leerde de taal van het medium als medewerker van Teleac-cursus Bouwen en Wonen (1970). Brak
tien jaar geleden hart van voormalig tv-deskundige
Chriet Titulaer door diens Huis van de Toekomst af te
doen als ‘karikatuur van de consumptiemaatschappij”.
Daarmee is mijn oordeel over het denkwerk van deze
bekende futuroloog inderdaad adequaat getypeerd.
Op 19 maart 2004 publiceerde het Technisch Weekblad
(eenmalig) de Top 50 machtigste ingenieurs. Als maatstaf golden het aantal en de zwaarte van functies. Op nr.
1 stond Wim Dik. Met 19 getelde functies (meer dan enige andere ingenieur) eindigde ik op plaats nummer 21.

Onderzoekscommissie Bos en Lommerplein,
Adviescommissies V&W en VROM
Het werk van de Onderzoekscommissie Bos en Lommerplein (2007), in hoofdstuk 9 kort beschreven, was
een mooi stukje beleidsadvisering, zowel voor de
betrokkenen in Amsterdam als voor de Nederlandse gemeenten, het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en private
bouwactoren.
Van 2006 tot 2012 was ik lid van de Kenniskamer van
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 2006 trad
ik toe tot de Denktank van het Ministerie van VROM en
nam hieraan jarenlang deel tot het moment van opheffing. In 2007 werd ik door minister Eurlings benoemd tot
lid van de Commissie Private Financiering Infrastructuur (Commissie-Ruding). Als expert was ik betrokken bij de MIRT-Verkenning Rotterdam Vooruit en de
MIRT-Verkenning Haaglanden. In 2014 raakte ik betrokken bij de meningsvorming en besluitvorming over de
Ruit Eindhoven-Helmond, die in 2015 werd afgeblazen.

Ten slotte
Beleidsadvisering (individueel en in commissieverband; gevraagd en ongevraagd) is steeds een belangrijke component geweest in de portefeuille van mijn
bezigheden.
Na mijn emeritaat in oktober 2007 nam de beleidsadvisering op het terrein van volkshuisvesting, bouw,
ruimtelijk beleid, grondbeleid en infrastructuurbeleid
niet af maar toe. Ik opereer sinds 1 januari 2008 als
zzp-er (Priemus Onderzoek en Advies). Mijn deelname
aan rondetafelgesprekken van de Tweede Kamercommissies VRO, WWI/BZK en Infrastructuur en Milieu
werd gecontinueerd. In dat kader gaf ik mijn opinie
over aktuele beleidsthema’s zoals de Crisis- en Herstelwet, de stedelijke vernieuwing, de huursubsidie, de
woningcorporaties, de verhuurderheffing, leegstand
van kantoren en winkels en de noodzaak om gemeentegronden af te waarderen.
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BNG-Klankbordgroep Volkshuisvesting, 31
oktober 1997 (uiterst links: Jim Schuyt directeur van woningcorporatie De Alliantie;
uiterst rechts: Hans Polman, accountmanager woningcorporaties, BNG).

Afscheid Pieter-Paul van Besouw als voorzitter van de Raad van
Bestuur BNG in 2003. Rechts: zijn opvolger Pim Vermeulen.
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Van 1994 tot 2006 was ik lid van de Raad van Commissarissen van de Bank Nederlandse Gemeenten. Op de bank in het midden: voorzitter
Jaap Peters, later opgevolgd door Onno Ruding.
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BNG-commissaris
in black tie.

De Adviesraad Kanaalzone Helmond, 2010.
Links: Carel de Reus, Frans Stienen en Elco
Brinkman. Rechts: Ad van Poppel en burgemeester Fons Jacobs.

15
Sociaal-democratische activiteiten

Inleiding
Ik moet bekennen dat ik in het begin van mijn studie
een blauwe maandag lid ben geweest van de Liberale
Studentenvereniging Delft. Dat bleek echter een statische, nogal in zichzelf gekeerde, inhoudsarme club te
zijn en ik stapte er snel uit.
Sinds 1 mei 1964 ben ik lid van de Partij van de
Arbeid, net als Mieke die een rood AJC-verleden heeft.
Op 1 mei 2014 waren we allebei vijftig jaar PvdA-lid.
Een jaar later ontvingen we allebei de bijbehorende
gouden speld.
Ik heb mij steeds onafhankelijk van het actuele
PvdA-beleid op centraal en decentraal niveau opgesteld. Maar ik heb nooit een geheim gemaakt van
mijn PvdA-lidmaatschap. Ik ben een hartstochtelijk
aanhanger van de democratie als bestuursvorm. En
westerse democratieën zijn nu eenmaal gebaseerd op
politieke partijen, met alle tekortkomingen vandien.
Het verhoogt de publieke duidelijkheid als ook weten-

schappers uit de politieke kast komen, op voorwaarde
dat hun onafhankelijheid centraal blijft staan. Ik laat
mij leiden door een dubbele richtsnoer: maak geen
geheim van je partijpolitieke affiliatie en stel je tezelfdertijd volstrekt onafhankelijk op.

WBS
Ik trad in 1966 toe tot de sectie (Volkshuisvesting en)
Ruimtelijke Ordening van de Wiardi Beckman Stichting waar ik interessante mensen ontmoette als Roel
de Wit, Jenno Witsen, Max van den Berg en Lambert
Giebels en ook jonge, opkomende talenten als Guus
Verduijn en Willem Salet. Mijn kennissenkring breidde
zich snel uit in de richting van sociaal-democratisch
georiënteerde wethouders, raadsleden, ambtenaren en
kamerleden. Ik bleef in de WBS-sectie tot 1993 actief.
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Politieke advisering nationaal beleid
Het politieke spel rondom de volkshuisvesting, de
woningbouw en de stadsvernieuwing boeide mij zeer.
Ik raakte al snel (1971) verzeild in de VRO-Adviescommissie die de Tweede Kamerfractie van de PvdA
ondersteunde. Ik maakte daar mijn entree toen Hans
van den Doel nog woningbouwwoordvoerder in de
fractie was en was getuige van enkele aanvaringen
tussen deze oude rot en het kersverse kamerlid Jan
Schaefer. Van den Doel hamerde op méér woningbouw
en Jan Schaefer vond een aanzienlijke koerscorrectie richting renovatie en rehabilitatie noodzakelijk.
Ik koos ondubbelzinnig partij voor Jan Schaefer en
voorzag hem van empirische munitie. Ik kreeg later
ook te maken met Hans Kombrink, Marcel van Dam,
Nora Salomons, weer later met Wilfried de Pree, Arie
de Jong en Adri Duivesteijn, en ten slotte met Staf
Depla en Jacques Monasch. Na de periode-Duivesteijn
en na Staf Depla werd mijn positie ten opzichte van de
fractiespecialisten steeds losser. Het woonbeleid van
de kabinetten-Rutte I en -Rutte II stuit bij mij zelfs in
toenemende mate op onbegrip.
In de tweede helft van 1973 werkten Hans Kombrink, Nora Salomons en ik aan een Nota Renovatie,
die eind 1973 gereed kwam. Wij beoogden in het nationale PvdA-volkshuisvestingsbeleid een nieuw accent
te leggen: niet alles richten op de kwantiteit van de
nieuwbouw maar veel meer aandacht voor kwaliteit, differentiatie en voorraadbeleid. Veranderende
bewonerspreferenties moesten de basis vormen voor
beslissingen over nieuwbouw en voorraadbeleid.
Begin 1973 werd op nationaal niveau een PvdAvolkshuisvestingsbraintrust gevormd, waarin Hans
van den Doel, Dick Hamersma, de te vroeg overleden Emily Hedmann en ik het voortouw hadden. We
kwamen onder meer op 5 en 7 juni 1973 bijeen, maar
er kwam niet veel van terecht, omdat Hans van den
Doel zich zag als de voorzitter van de braintrust en de
andere leden mij naar voren schoven. Op 21 februari
1975 werd de braintrust opgeheven. Er werd vervolgens een kleine groep niet-fractieleden gevormd die
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periodiek met de VRO-bewindslieden van de PvdA
overlegden. Deze groep bestond uit Adri Buur, Dick Hamersma en mij. Veel heeft deze groep niet gepresteerd.
In de periode 1973-1977 had ik regelmatig contact
met Jan Schaefer, staatssecretaris Stadsvernieuwing,
die werd gesecondeerd door twee jonge, dynamische
beleidsambtenaren: Roel Bekker en Hans Hofhuis.
Op 1 november 1973 nam ik met Hein de Haan, Han
Wiggerts en Roel de Wit deel aan een vertrouwelijke, kleinschalige brainstorm met Hans Gruijters en
Jan Schaefer in het Haagse hotel Belair over de Wet
op de Stadsvernieuwing en de pro’s en contra’s van
stadsvernieuwingscorporaties. Ik zag in die tijd vooral
contra’s.
Op 26 november 1973 hadden we een bespreking
bij Marcel van Dam thuis in Soest over een nieuw
woonlastenbeleid, inclusief het opwindende idee van
inkomenshuren.
De verkiezingen in 1973 liepen voor de PvdA goed
af en leidden uiteindelijk tot het kabinet-Den Uyl. In
de (in)formatieperiode werd zoals altijd druk gespeculeerd over de vraag wie welke ministerspost zou gaan
bezetten. In een krantenbericht gaf Hedy d’Ancona
aan dat ze mij de gedroomde VRO-ministerkandidaat
vond, boven Marcel van Dam en Jan Schaefer. Zoals
bekend werden Marcel en Jan staatssecretaris en
maakte Hans Gruijters (D’66) als minister van VRO zijn
entree. Wellicht ben ik in die periode aan een groot
gevaar ontsnapt. Ook later ben ik van tijd tot tijd wel
als ministerskandidaat genoemd, maar ik had niet de
indruk dat ik ernstig gevaar liep. Ik heb elke activiteit
en elk initiatief altijd achterwege gelaten om enige
interesse in een politieke functie kenbaar te maken. Ik
ben verschillende keren voorgedragen voor de Leidse
gemeenteraad en de PvdA-Tweede Kamerfractie en
heb steeds voor de eer bedankt. Communicatie met
politici (van alle politieke groeperingen) en politieke
advisering vind ik nuttig en prettig, maar daarbij geef
ik steeds weer voorrang aan onderzoek en onderwijs
vanuit een universitaire thuisbasis, en daarmee aan
een onafhankelijke positie.
In de periode 1974-1979 overlegde ik zeer frequent
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in de VRO-ondersteuningsgroep voor de PvdA-Tweede
Kamerfractie. Ook het werk in de WBS-sectie VRO ging
in de jaren zeventig op volle kracht door.
In 1975 raakte ik tot over mijn oren betrokken bij
de formulering, amendering en herformulering van
de VRO-paragraaf in het Verkiezingsprogramma van
de PvdA. Hierbij trokken Hans Kombrink en ik gezamenlijk op. Wij stelden de VRO-paragraaf minutieus
samen en voorzagen alle amendementen vanuit de
afdelingen van commentaar. In de periode februari-maart 1980 gebeurde dit opnieuw. Bij deze leerzame
exercities was de semantiek minstens even belangrijk
als de inhoud.
Ik heb als gast verschillende PvdA-congressen meegemaakt en heb vele PvdA-prominenten leren kennen,
inclusief Joop den Uyl, Jos van Kemenade, Marcel van
Dam en later Klaas de Vries, Ronald Plasterk, Wouter
Bos, Job Cohen en Felix Rottenberg.
Ik trad in 1977 toe, op initiatief van WBS-medewerker Paul Friese, tot de redactie van het tijdschrift
Socialisme en Democratie. Van de redactieraad heb
ik jarenlang deel uitgemaakt, hetgeen ongetwijfeld
een bijdrage heeft geleverd aan een zekere intellectuele verbreding, waaraan ik als Delftse ingenieur veel
behoefte had.
Ik kreeg de gelegenheid in de keuken van de Nederlandse sociaal-democratie te kijken en leerde niet
alleen de kracht maar ook de zwakte ervan kennen. In
de S&D-redactie, machinekamer van de sociaal-democratie in Nederland, heb ik twintig jaar lang, tot 1996,
ter lering ende vermaak geparticipeerd.

PvdA-afdeling Leiden
Ook in Leiden, waar Mieke en ik ons in 1964 hadden
gevestigd, werd ik al vroeg (1966) actief in de ondersteuning van de PvdA-fractie in de gemeenteraad en
de PvdA-werkgroep VRO. We steunden Cees Waal (die
eerst als gemeenteraadslid, later als wethouder actief
was) in het stoppen van de Leidse Cityring en vormden ons over alle VRO-thema’s een mening. Interes-

sant waren de discussies in de periode 1972-1975 over
de voorgenomen uitbreiding van Leiden in de Stevenshofjespolder. Er was toen een linkse samenwerking in
het PAK (waarin Roel in ’t Veld, Paul Bordewijk en later
Ronald Plasterk vanuit de PvdA actief waren). Vanuit
D’66 en de PPR waren er grote bezwaren tegen bebouwing van de Stevenshofjespolder. Deze partijen wilden
zich exclusief op de stedelijke vernieuwing richten.
Ik heb een actieve bijdrage kunnen leveren aan een
compromis waarbij prioriteit werd gegeven aan de
stadsvernieuwing, maar waarbij ook de planning en
uitvoering van de Stevenshofjespolder in een rustig
tempo werden opgepakt en uitgevoerd. Dit compromis werd bekrachtigd in de ledenvergadering van de
PvdA-Leiden op 8 oktober 1976 en de gezamenlijke
ledenvergadering van PvdA, PPR en D’66 op 22 oktober
1976.
In de periode 1973-1976 kwam de Werkgroep VRO
in Leiden zeer vaak bijeen, veelal ten huize van het
raadslid Cock Kerling. Op 23 maart 1973 verzorgde ik
een inleiding over stadsvernieuwing voor de PvdA-Leiden in het Burchtcomplex. Op 17 januari 1974 volgde
een inleiding voor de PvdA-afdeling Leiden over de
Wet op de Stadsvernieuwing. Veel later, op 21 september 2012, volgde een inleiding voor de Werkgroep
Oude Socialisten van de PvdA Afdeling Leiden inzake
actuele ideeën over woningmarkthervorming.

Commissie-Mug (1980)
Op 18 augustus 1980 besloot het bestuur van de PvdA
tot instelling van de Onderzoekscommissie-Mug. Op
19 september 1980 vond de eerste vergadering plaats
van deze commissie (voorzitter: Christien de Ruijter;
leden: de jurist Ton Hoogenboom en ik) die tot taak
had om uit te vinden hoe Pelle Mug, destijds PvdAfractievoorzitter in de gemeenteraad van Amsterdam,
zich had gedragen op de woning- en vastgoedmarkt in
Amsterdam. We hebben tal van betrokkenen geïnterviewd, dossiers gelicht en op 5 december 1980 een
rapport uitgebracht, dat heeft geleid tot het vertrek

144

van Pelle Mug uit de politiek. Dit tijdrovende onderzoek heeft het zelfreinigend vermogen van de politiek
ondersteund door onweerlegbare waarheidsvinding.
Ik vind dit soort werk in het algemeen buitengewoon
zinvol.

Conflict tussen PvdA en Priemus (1984)
In 1984 besteedde de landelijke pers veel aandacht
aan een conflict dat na de Tweede Kamerdebatten over
de VROM-begroting was uitgebarsten tussen mij en
het bestuur plus de Tweede Kamerfractie van de PvdA.
Op 6 maart 1984 vond overleg plaats tussen mij en een
aantal prominenten van de PvdA, in het gebouw van
de Tweede Kamer, terwijl de cameraploegen zich op
de gangen hadden geïnstalleerd. Hoofdredacteur Jan
Rutten beschrijft in zijn artikel ‘PvdA en Priemus na
conflict weer samen verder’ (Bouw, 31 maart 1984) het
conflict uitvoerig. Ik citeer uit dit artikel: “Op 5 december 1983, enkele weken na de Tweede-Kamerdebatten
over de VROM-begroting schreef Priemus een brief aan
het PvdA-bestuur waarin hij een streep zette door het
advieswerk voor de Tweede-Kamerfractie en het partijbestuur. Aanleiding tot deze stap vormde de opstelling
van partijbestuur en fractie inzake het volkshuisvestingsbeleid. In de brief aan het partijbestuur staat
daarover: ‘De opstelling ten aanzien van de stookkostensubsidie, de pleidooien tot opvoering van de
woningproduktie, het algemene gebrek aan moed om
de realiteit onder ogen te zien, het zijn even zo vele
tekenen van een wel erg grote verwijdering tussen
wat de partij kiest en wat ik voor verstandig, wenselijk
en mogelijk houd’. Deze brief vormde de aanleiding
voor een gesprek dat op 6 maart 1984 tussen Priemus
en enkele kopstukken uit de partij waaronder kamerlid De Pree en financieel specialist Kombrink in Den
Haag gehouden werd maar waarbij de Amsterdamse
wethouder Schaefer opvallend verstek liet gaan. Voor
dit gesprek werd door Priemus een uitvoerige notitie geschreven waarin hij zijn standpunt toelichtte.
Hoewel hij in deze notitie in de eerste alinea aangaf
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dat hij ‘niet verrukt was van alle beleidsmaatregelen
van de regering-Lubbers in de volkshuisvestingssector’, nam Priemus in de rest van zijn verhaal opnieuw
duidelijk afstand van de PvdA-opstelling: ‘de PvdA
voert een op illusies gebaseerd subsidiebeleid en een
hopeloos-kortzichtig woningbouwbeleid’”.
Het toenmalige woningbouwbeleid en meerjarenprogramma van Brokx en Winsemius werden door mij
in grote lijnen onderschreven. Voor dat laatste en de
flexibele differentiatie naar financieringsvorm kregen
beide bewindslieden zelfs een pluim. ‘De woningbouw
heeft de bezuinigingsaanslagen redelijk overleefd.
En waarmee komt de PvdA-fractie op de proppen?
Niet met een beschouwing over de betekenis van de
meerjarenprogrammering en de nieuwe uitwisselingsmogelijkheden maar met een motie ‘… waarin de regering wordt verzocht het meerjarig bouwprogramma
1985-1988 met ten minste 15.000 extra woningen in de
sociale huursector op te hogen en op 117.000 woningen per jaar te brengen’.
Ook de voorstellen van de fractie tot opvoering van
het sloopprogramma tot 25.000 woningen in 1984
worden door mij scherp afgekeurd. De PvdA sjouwt
daarmee als een olifant door de porseleinkast: ‘Als
men in een vlaag van verstandsverbijstering het hier
voorgestelde beleid zou uitvoeren, zouden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen alle grote steden
een rechts bestuur krijgen. De stadsvernieuwing zou
in één klap ontwricht raken’.
‘Nagenoeg onverdedigbaar’ achtte ik ook het
standpunt van de PvdA-fractie inzake de stookkostensubsidie. Na een opsomming van enkele belangrijke
praktische problemen van zo’n subsidie besluit ik:
‘… de uitgaven in dat kader horen niet op een volkshuisvestingsbegroting thuis en hebben ook niets te
maken met volkshuisvestingsbeleid. Het gaat hier om
inkomensbeleid. Over de branchevervaging tussen
volkshuisvestings- en energiebeleid zwijgen we dan
nog maar’.
In plaats van dergelijke irreële voorstellen te doen
had de PvdA-fractie volgens mij beter een lans
kunnen breken voor de stadsvernieuwing en verdere
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opvoering van de bouwinspanningen in de voorraad:
klein en groot onderhoud, isolatie, woningverbetering,
splitsing etc.: ‘Vooral de onderhouds- en herstelproblematiek in de naoorlogse voorraad (met name de
middelhoog- en hoogbouwcomplexen met systeemgebreken, betonrot en bouwfysische tekortkomingen)
wordt alom sterk onderschat’.
Ik besloot destijds mijn notitie met de opmerking:
‘Het lanceren van onwezenlijke, onverantwoorde
beleidsvoorstellen met het soortelijk gewicht van een
zeepbel, is ver beneden de maat van een politieke
partij die in beginsel altijd bereid is regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Daarom ben ik teleurgesteld
in de opstelling van fractie en bestuur. Zolang de
partijorganen in deze opstelling volharden, behoeft
de volkshuisvestingskoers van de PvdA niet serieus
genomen te worden’.
Rutten vervolgde: “Wie had gedacht dat een dergelijke scherpe afkeuring van enkele essentiële onderdelen van het PvdA-standpunt op het gebied van de
volkshuisvesting tot een definitieve breuk tussen de
verschillende partijen zou leiden, zou echter verkeerd
zijn uitgekomen. Zelfs socialistische wegen blijken
wonderbaar. Voor Priemus is er na het gesprek op 6
maart 1984 weer voldoende basis om met de PvdA
verder te gaan, omdat gebleken is dat er over de in de
komende jaren te volgen koers toch een redelijke consensus blijkt te bestaan”. Mij was op 6 maart 1984 inderdaad gebleken dat mijn kritiek binnen de PvdA-top
wel degelijk serieus werd genomen.
In Socialisme en Democratie (1984, nr. 7/8: 258-262)
gaf ik mijn visie op het conflict tussen mij en de PvdA
in een artikel ‘Het volkshuisvestingsbeleid van de
PvdA’. Hierin is mijn brief d.d. 5 december 1983 nagenoeg integraal opgenomen.
Aan deze kwestie is destijds in de media veel aandacht besteed. Het heeft binnen en buiten de PvdA
mijn imago van onafhankelijke geest versterkt.

Verspreide activiteiten voor de PvdA
(1990-2013)
In 1990 kreeg de ondersteuningsgroep van de PvdATweede Kamerfractie VRO een nieuwe impuls. Wilfried
de Pree en vervolgens Arie de Jong waren toen kamerlid en zij pakten het weer serieus aan in de eerste
helft van de jaren negentig. In de jaren negentig participeerde ik ook weer intensief in de WBS-sectie VRO,
waaraan ik in de jaren tachtig slechts incidenteel had
deelgenomen. In 1993, na meer dan 25 jaar trouwe
dienst, stapte ik uit de sectie.
In 1996 maakte Adri Duivesteijn zijn entree als
VRO-woordvoerder in de Tweede Kamerfractie van de
PvdA. De VRO-fractie ondersteuningsgroep werd toen
getransformeerd tot een Kerngroep ‘Volkshuisvesting’
die zowel het Partijbestuur als de Tweede Kamerfractie
adviseerde. Thijs Wöltgens installeerde deze kerngroep in 1996. Ik werd voorzitter. Deze kerngroep was
aanvankelijk actief, maar er manifesteerde zich onvoldoende chemie tussen Kerngroep en Adri. In 1998
beëindigde ik deze functie. Al met al heb ik van 1970
tot 1998 bijna dertig jaar lang, met een sterk wisselende intensiteit, in de nabijheid van de PvdA-Tweede
Kamerfractie VRO verkeerd, er veel van geleerd, mijn
meningen verkondigd en adviezen gegeven.
Op 30 september 1999 had ik op de kamer van
fractievoorzitter Ad Melkert op initiatief van Duco
Stadig, wethouder Volkshuisvesting te Amsterdam,
een intensieve discussie over de aftrekbaarheid van de
hypotheekrente met Ad Melkert, Wouter Bos (toen nog
kamerlid) en Duco Stadig. De status quo werd bij die
gelegenheid vaardig door Ad en Wouter gehandhaafd,
tot droefenis van Duco en mij.
In 2000 was de PvdA-fractiewerkgroep Grondbeleid
actief. Ik nam eraan deel en vergaderde in dat jaar drie
keer over dit thema.
In 2001 werd de PvdA-commissie Vijfde Nota RO
geïnitieerd door Adri Duivesteijn en voorgezeten door
Bram Peper. Ik maakte deel uit van deze commissie
die eind 2001 een uitvoerig eindrapport publiceerde.
Op 6 november 2002 gaf ik een inleiding voor de
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PvdA-afdeling Rotterdam. Kort daarvoor werd ik
gehoord door de Raadscommissie VRO van Rotterdam
(waarvan onder meer Hans Kombrink deel uitmaakte). Het ging beide keren om het restrictief beleid
van Leefbaar Rotterdam, met name van wethouder
Marco Pastors, die de stadsgrenzen wilde sluiten voor
immigranten met een laag inkomen en weinig kansen.
Een aantal weken later heeft er in een achterkamertje van het Rotterdamse stadhuis een zeer intensieve
discussie plaatsgevonden tussen mij en Marco Pastors,
gesecundeerd door een trouwe ambtenaar, een discussie die in de posities van Marco en mij geen millimeter
verandering heeft gebracht. Ik typeerde het beleid van
Pastors als xenofoob, discriminatoir en onwerkbaar.
Toch heeft de insteek van Pastors, met steun van
andere partijen, uiteindelijk geleid tot de zogeheten
Rotterdamwet. Ook voor deze Wet gelden mijn inziens
dezelfde kwalificaties. Ik begrijp niet dat de Raad van
State dit heeft laten passeren. Het effect van deze wet
is overigens nagenoeg nihil geweest.
Op 10 januari 2012 gaf ik een Master Class Woningmarkt voor de Jonge Socialisten. Op 4 april 2012 verzorgde ik een inleiding ‘Woningmarkt en woonbeleid
in de greep van de schuldencrisis’ voor de Werkgroep
Stad van de PvdA Den Haag. Op 27 mei 2014 volgde
voor deze Werkgroep een inleiding + discussie over
de verhuurderheffing. Voor de PvdA Afdeling Utrecht
verzorgde ik een inleiding tijdens het debat ‘Wonen
en wijken; woonakkoord versus woonstad’ op 3 april
2013.
Mijn directe bijdrage aan de meningsvorming binnen de PvdA is sinds ruwweg de eeuwwisseling zeer
incidenteel geworden.
In 2014 werd ik als nummer 7 op de kandidatenlijst van de PvdA voor de waterschapsverkiezingen
opgevoerd (Hoogheemraadschap Rijnland). De PvdA
veroverde drie zetels: noch voor het Hoogheemraadschap noch voor mij had mijn kandidaatstelling na de
verkiezingen van 18 maart 2015 gevolgen.
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Ten slotte
In Elsevier, aflevering 21 augustus 1999, ging journalist Eric Vrijsen na ‘hoe de PvdA in tien jaar tijd alle
invloedrijke banen in handen wist te krijgen’ in het
artikel ‘Partij van de Macht’. Vrijsen stelt vast dat de
PvdA in september 1989 weer toetrad tot de regering.
In tien jaar heeft de PvdA sindsdien op subtiele wijze
de belangrijkste maatschappelijke posities verworven. Onder het motto ‘Niet zo zichtbaar maar o zo
machtig’ identificeert Vrijsen in totaal 39 prominente PvdA-leden. In dit overzicht word ik als een van
deze 39 machtige PvdA’ers ontmaskerd. Net als Riek
Bakker verloopt mijn invloed op de PvdA via informele
contacten met bewindslieden en via bijdragen aan de
partijdebatten op mijn vakgebied, aldus Vrijsen. Ik zag
toen geen reden dit tegen te spreken.
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Portretfoto gemaakt tijdens een
uitzending van het
VARA-programma
B&W op 28 mei
2003 waarin Paul
Witteman mij interviewde over permanente bewoning van
recreatiewoningen
(foto: Jaap Meijer).

16
De wijde wereld in

Toen ik in 1977 als hoogleraar volkshuisvesting werd
benoemd, had ik indringende buitenlandse ervaringen opgedaan in Marokko (1964) en Japan (1965). In
1974 gaf ik mijn eerste internationale keynote speech,
tijdens het World Congress van de International
Federation of Housing and Planning (IFHP) te Wenen.
Van 26 april tot 4 mei 1977 bezocht ik als lid van een
Nederlandse delegatie Warschau en bestudeerde er
de Poolse volkshuisvesting. Dit werkbezoek vloeide
voort uit het Nederlands-Poolse seminar Social and
cultural aspects of town and country planning in Den
Haag (22 oktober 1975), waar ik een presentatie had
verzorgd over organisation, financing, planning and
programming of house building in Nederland. Vóór
mijn benoeming was mijn internationale oriëntatie al
met al uiterst bescheiden te noemen.
Er waren in de jaren zeventig nog geen internationale organisaties of netwerken van onderzoekers,
op het terrein van de volkshuisvesting, het stedelijk
onderzoek en het bouwen waarbij ik me had kunnen

aansluiten. De International Sociological Association
richtte rondom die tijd Research Committees op, maar
ik voelde geen specifieke affiniteit met de sociologische discipline. En het CIB (Conseil International du
Bâtiment), het internationale netwerk van bouwexperts, dat al langer bestond, was niet erg op de academische wereld gericht.
Een van de eerste buitenlandse contacten met contemporaine volkshuisvestingsdeskundigen kwam tot
stand door een uitnodiging van professor Otto Hetzel
die in 1980 Nederland had bezocht. Hij nodigde me
uit om in de periode 22-25 april 1981 deel te nemen
aan een kleinschalige conferentie aan Wayne State
University, Detroit. Ik presenteerde een paper over het
actuele huur- en subsidiebeleid in Nederland. In het
zelfde jaar zou dit omvangrijke paper worden gepubliceerd in het tijdschrift Urban Law and Policy onder
de titel ‘Rent and subsidy policy in the Netherlands
during the seventies’. Dit was mijn eerste publicatie in
een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Ik was
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toen al bijna vier jaar lang hoogleraar.
In de periode 18-24 juni 1983 nam ik, zoals eerder
gemeld, deel aan het World Congress on Land Policy,
Lincoln Institute on Land Policy, Cambridge (Mass.),
waar ik het paper Land Policy and Housing in The
Netherlands presenteerde.

ICAT
In de periode 23-25 juni 1982 participeerde ik in een
conferentie van de Hochschule für Bildende Kunste,
Hamburg (Jos Weber) en verzorgde het college Economische aspecten van de volkswoningbouw. Sindsdien
zocht ik aansluiting bij het International Congress in
Architecture and Town Planning (ICAT) waarvan Jos
Weber de trekker was.
In de periode 16-18 juni 1984 nam ik deel aan de
ICAT-conferentie Rules and variations in Helsingør,
waar ik het paper Self-help in Dutch housing presenteerde. Hier ontmoette ik Kai Lemberg. Samen schreven wij het slotdocument van deze conferentie.
Ik maakte van 21 tot 25 juni 1985 een zeer inspirerend ICAT-congres mee in het toen juist gerenoveerde
Bauhaus in Dessau. Hier presenteerde ik het paper
‘Support-Infill; in Housing Design’, gewijd aan het
gedachtengoed van John Habraken. Op 13 juni 1987
gaf ik een inleiding over de bouwopgave voor de jaren
negentig ‘Wechselbeziehung zwischen Lehre und
Forschung’ tijdens de Nord Deutsche Architektur Tage,
Hochschule für bildende Künst, Hamburg (de leiding
van de bijeenkomst was in handen van Jos Weber).
Aansluitend, in de periode 14-16 juni 1987, participeerde ik in het ICAT-congres in Malmö. Hier presenteerde ik het paper ‘Social housing mistakes’. Het
gebrek aan organiserend vermogen, de eenzijdige
oriëntatie op het ontwerp en het gebrek aan focus
maakten dat ik in 1987 een punt zette achter mijn
ICAT-deelname, ondanks de enthousiaste initiatieven
van Jos.
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IFHP, INTA en Rambouillet
De International Federation of Housing and Planning,
waarvan de secretaris Jon Leons in Den Haag zijn zetel
had, leek voor mij een geschikt medium. Het IFHP
bracht jaarlijks een zeer groot aantal (soms meer dan
duizend) praktijkmensen bijeen en Jon leek bereid om
ook meer ruimte te bieden voor de presentatie van
wetenschappelijke papers. Ik had al jaren eerder mijn
debuut gemaakt op het IFHP-congres in Wenen (18-23
augustus 1974), waar ik een presentatie heb gegeven
over grondbeleid en woningdifferentiatie in een sessie
samen met Guido Francescato (University of Maryland).
Tijdens het IFHP-congres in Oslo kon ik in de periode 6-12 juni 1982 een afzonderlijke sessie organiseren
onder het motto ‘Who will pay the housing bill in the
eighties? Housing and ability to pay in a period of economic stagnation and political hesitation’, waaraan
ook Jan van der Schaar en Hans van Fulpen belangrijke bijdragen leverden. Mede onder auspiciën van het
IFHP publiceerde de toenmalige uitgever van de TU
Delft (Delftse Universitaire Pers) in 1983 een boek onder dezelfde titel waarin de bijdragen zijn gebundeld.
Van 10 tot 14 september 1984 nam ik deel aan het
grote IFHP-congres in Berlijn. Daar ontmoette ik
tijdens een stadsexcursie voor het eerst Bengt Turner.
Wij hadden uitvoerig contact en bleken beiden op
zoek naar een serieuze onderzoeksorganisatie op het
terrein van housing op Europees niveau, niet als bijwagen van het IFHP maar als een zelfstandig netwerk
van en voor housing researchers.
Op 4 en 5 oktober 1984 organiseerden Niels Prak en
ik een researchconferentie in Delft: Postwar public
housing in trouble, inclusief een excursie naar het
spraakmakende aftoppingsproject in de Magistraatwijk te Middelburg. Op dit congres spraken onder meer
Henry Spence (directeur van de Housing Authority van
Boston) en Bob Rigsby (directeur van de New Jersey
Housing Authority). Ans Metselaar en Ton Hoenderdos
hebben aan de organisatie van deze conferetie een
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Programma workshop ‘Who will pay the housing bill in the eighties?, Housing and ability to pay in a
period of economic stagnation and political hesitation’
36th IFHP World congress Oslo 6-11 June 1982
Wednesday 9 June 1982:
8.30 – 12.00 hrs.

PROVISIONAL PROGRAMME

8.30 (punctually)

Opening

8.30 - 850

Introduction of workshop theme (Hugo Priemus, NL (chairman))

8.50 - 9.20

Distributional aspects of housing assistance (Hans van Fulpen, NL)(1)
Housing costs (since 1950) of new dwellings and the stock, for renters and owner-occupiers; trends and problems (Jan van der
Schaar, NL)(2)
Housing costs and ability-to-pay: perspectives for the eighties (Hugo Priemus, NL)(3)

9.20 - 9.40

Discussion

9.40 - 9.50

Income tax policy and housing (Arlo Woolery, USA)(4)

9.50 - 10.00

Discussion

10.00 - 10.15

Coffee break

10.15 - 10.25

Policy of the Reagan administration and its effects on housing costs (Otto Hetzel, USA)(5)

10.25 - 10.35

Discussion

10.35 - 10.45

Actual problems with financing of subsidized housing in Genève (Pierre M. Ischi, Swi)(6)

10.45 - 10.55

Discussion

10.55 - 11.05

Housing costs and the role of tenants (Sjors de Kam, NL)

11.05 - 11.15

Discussion

11.15 - 12.00

General discussion about workshop theme Delft University of Technology/Social and Cultural Planning Office.

(1)

Delft University of Technology/Social and Cultural Planning Office.

(2/3)

Delft University of Technology.

(4)

Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge (Mass.) - executive director.

(5)

Wayne State University, Detroit (Mich.) – professor of Law.

(6)

Département des Finances et Contributions; office financier du logement, Genève – director.

grote bijdrage geleverd.
Op 24 oktober 1984 verzorgde ik een inleiding met
als titel ‘The needs and demands for housing in urban
areas’ tijdens het INTA-congres Strategies for urban
revival in Rotterdam.
Van 15 tot 17 april 1985 nam ik deel aan de IFHPconferentie Social housing in Newcastle-upon-Tyne
en gaf daar een inleiding over de sociale huursector in

Nederland.
Jaren later, op 8 oktober 1990 volgde opnieuw een
keynote speech in Rotterdam tijdens het INTA-congres
The strength of the urban region. Titel ‘Rotterdam:
neighbourhood of the Randstad?’
Mijn buitenlandse activiteiten hadden een curieuze
wending genomen op 17 en 18 januari 1985. De ‘housing’ bewindslieden van de samenwerkende Europese
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landen namen toen deel aan de Europese conferentie
Les politiques publiques dans le domaine du logement
urbain, op het kasteel Rambouillet ten zuiden van
Parijs.
Iedere bewindspersoon nam één expert mee, niet
zijnde een eigen ambtenaar. Staatssecretaris Gerrit
Brokx, die veel kritiek van mij te verduren had gehad,
wees sportief mij aan. Ik maakte bij die gelegenheid
intensief kennis met Duncan Maclennan die de Britse
minister van housing ondersteunde. Duncan en ik
zouden later nog vele vruchtbare contacten onderhouden. Onevenredig veel tijd werd tijdens deze conferentie besteed aan onderricht in het wijnproeven.

ISA RC 43
In de periode 3-6 juni 1985 organiseerde Research
Committee 43 ‘Housing and the Built Environment’
van de International Sociological Association (ISA) in
Amsterdam het congres Housing research and policy
issues in an era of fiscal austerity. De collega’s van de
Universiteit van Amsterdam (Leon Deben, Dick van der
Vaart) hadden hun werk goed gedaan en veel internationale prominenten aangetrokken. Voor het eerst
ontmoette ik Alan Murie. Op 4 juni 1985 presenteerde
ik mijn paper ‘Housing policy and fiscal austerity’. Op
5 juni 1985 nam ik deel aan het debat Recent developments in Dutch housing markets and policy onder
voorzitterschap van Frans Grünfeld. Het was duidelijk
dat RC 43 van ISA goed werk deed.
Meteen daarna pendelde ik op en neer naar New
York waar ik op uitnodiging op 11 juni 1985 een inleiding gaf over ‘Housing in the twenty-first century’
tijdens het EDRA-congres aan New York University.

Aanpak naoorlogse hoogbouwcomplexen
Op 14 juni 1985 volgde een inleiding ‘Erfahrungsbericht aus den Niederlanden’ tijdens het congres Nachbesserung von Groszsiedlungen der 60er und 70er
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Jahre, van de Vereinigung der Stadt-, Regional- und
Landesplaner te Hamburg: meer een praktijkbijeenkomst dan een wetenschappelijk congres.
In 1985 werd ik uitgenodigd door Peter Kemp om
deel te nemen aan de kleinschalige conferentie The
future of housing benefits van het Centre for Housing
Research, University of Glasgow. Op 6 september 1985
presenteerde ik hier mijn paper ‘Housing allowances
in the Netherlands’. Deze conferentie mondde uit in
een boek over huursubsidie in verschillende landen,
waarin een hoofdstuk van mijn hand over de Nederlandse ervaringen is opgenomen.
In de periode 6-11 oktober 1985 nam ik deel aan
het IFHP-congres Improvement of post-war housing
estates in Boedapest en presenteerde het paper ‘Financing, management and tenant participation’.
Van 2 tot 4 februari 1986 nam ik deel aan een seminar Zum Umgang mit Groszsiedlungen in het dr. Margaretha Sommer Centrum in Berlijn en presenteerde
mijn paper ‘Internationaler Diskussionsstand’.
Op 6 juni 1986 verzorgde ik een inleiding over de problematiek van de naoorlogse woningvoorraad tijdens
een conferentie van de Nationale Maatschappij voor de
Huisvesting (Hugo Desmet), Brussel. Tijdens deze gelegenheid reikte Desmet mij de bronzen eremedaille van
de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting uit.

ESF: Early housing strategies
In de tweede helft van de jaren tachtig werd op initiatief van professor Colin Pooley (Universiteit van
Lancaster) een door de European Science Foundation
(ESF) gefinancierd project opgezet, waarvoor later
de aanduiding ‘Early housing strategies’ zou worden
gebezigd. Centrale vraag was hoe in verschillende
Europese landen in de tweede helft van de 19de eeuw
en in de eerste decennia van de 20ste eeuw tegenbewegingen van de woningvoorziening door de markt
op gang zijn gekomen, die in slecht functionerende
stedelijke woningmarkten voor huishoudens met een
bescheiden inkomen het wonen betaalbaar zouden
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moeten maken. Welke alternatieven voor de vrije
markt ontstonden er toen?
Op 15 en 16 maart 1989 vond een voorbereidende
bespreking plaats in het Institute of Historical Research van de University of London, waaraan ik – op
uitnodiging – deelnam. Mij werd al snel duidelijk dat
samenwerking met Niels Prak zou kunnen leiden
tot een hoogwaardige bijdrage over Nederland. Niels
bleek enthousiast en op 14-16 december van dat jaar
namen wij samen deel aan de bijeenkomst Early
housing strategies op het NIAS te Wassenaar. In de
periode 12-14 juli 1990 volgde een ESF-conferentie in
het Wissenschaftszentrum für Sozialforschung te Berlijn. Van 14 tot 17 maart 1991 namen Niels Prak en ik
deel aan de ESF-Conferentie Early housing strategies
in Straatsburg. Wij schreven een hoofdstuk over de
ontwikkelingen in Nederland voor het prachtige boek
‘Early housing strategies 1850-1930’, samengesteld
door Colin Pooley, dat in 1992 verscheen bij Leicester
University Press.

ENHR (1986-2007)
De eerste volwassen internationale housing research
conferentie, die de voorloper zou blijken te zijn van
het European Network for Housing Research, was de
Housing Conference (10-13 juni 1986) van het Institute
of Housing Research in Gävle (Zweden). Thema van
de conferentie was Housing Policy. Mijn paper had de
titel ‘Post-war public high-rise housing estates: what
went wrong with housing policy, with the design and
with management?’. De conferentie vond plaats vlak
na de ramp in Tsjernobyl. Vermoedelijk was het in
dit deel van Zweden niet geheel veilig, gezien de toen
overheersende windrichtingen.
Op 24 februari 1987 verzorgde ik, op uitnodiging, de
inleiding ‘Problem estates in high rise housing: design
and management as explanatory factors’ tijdens de
conferentie The legacy and opportunity for highrise
housing in Europe: the management of innovation van
de South Bank Polytechnic, London (Marjorie Bulos en
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Richard Walker).
Van 7 tot 10 juli 1987 nam ik deel aan de International Housing Conference City renewal through partnership aan de University of Glasgow. Ik presenteerde
er het paper ‘Strategies for dealing with post-war
multistorey houses’ en was voorzitter van de plenaire
sessie Design in City Renewal.
Op 8 en 9 oktober 1987 volgde de conferentie van
het Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und
Raumordnung, Bonn Bad-Godesberg, waar ik een inleiding hield over integrated improvement strategies in
the Netherlands.
Op 1 juli 1988 vond de Founding Meeting van het
European Network of Housing Research (ENHR) plaats.
Aanwezig waren Bengt Turner, die als voorzitter werd
gekozen, Frans Dieleman, Dan Ferrand-Bechmann,
Ivan Tosics, Helmut Wollman en ikzelf. De bijeenkomst werd georganiseerd in de marge van het eerste
internationale ENHR-congres dat de Nederlandse onderzoekers organiseerden: Housing, Policy and Urban
Innovation, te Amsterdam. Dit congres was voorbereid
door een Organizing Committee, bestaande uit onderzoekers van de universiteiten van Amsterdam, Utrecht
en Delft. Ik trad als voorzitter op.
Op 7 oktober 1988 vond in hotel Krasnapolsky (Amsterdam) een uitvoerige vergadering van het kersverse
Coordinating Committee van het ENHR plaats. Bengt
Turner en Lennart Lundqvist, met wie ik het dagelijks
bestuur vormde, logeerden bij ons thuis in Leiden.
Aanvankelijk werd de oprichting van het ENHR betwist
door RC 43 van ISA; Willem van Vliet werd vanuit de
ISA aangewezen als bemiddelaar. Ik kreeg deze rol
toebedeeld vanuit het ENHR. Willem en ik kwamen
al snel tot de conclusie dat er ruimte was voor zowel
ISA-RC als ENHR. De verhoudingen tussen beide organisaties hebben zich sindsdien positief ontwikkeld.
Toen het Coordination Committee van het ENHR was
samengesteld, volgde er een reeks van vergaderingen
van dit Committee over een reeks van jaren, verspreid
over een reeks van Europese steden.
Een bijzondere ervaring was de ENHR-conferentie in
Noszvaj (Hongarije) van 26 tot 30 juni 1989, die – kort
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voor het vallen van de Berlijnse Muur – enigszins het
karakter had van een samenzwering tussen volkshuisvestingsonderzoekers aan beide zijden van het IJzeren
Gordijn. Mijn paper ging over ‘Housing reforms in
The Netherlands, comparison with Eastern European
trends’.
In de periode 3-7 juli 1990 nam ik deel aan het
ENHR-congres Housing Debates - Urban Challenges
in Parijs waar ik met Asscher en Choko de opening
verzorgde met een keynote speech ‘Housing: changing
roles of government’, aan een debat deelnam, een
workshop leidde en later het paper ‘Changes in the
social rented sector in the Netherlands and the role of
housing policy’ presenteerde.
Op 22 februari 1991 presenteerde ik tijdens het
ENHR-congres in Göteborg een paper over hetzelfde
onderwerp.
Tijdens het ENHR-congres Housing Policy as a
Strategy for Change in Oslo hield ik op 24 juni 1991 de
inleiding ‘Decentralisation of housing policy: harmful
and successful: the case of the Netherlands’. Voorts
leidde ik er de workshop National-local relations.
Housing problems and special groups. Tijdens een
plenaire bijeenkomst organiseerde ik hier een enquête
om te peilen welk land volgens de deelnemers de beste
onderzoekers heeft (Verenigd Koninkrijk) en welk land
het beste c.q. slechtste volkshuisvestingsbeleid heeft
(Zweden versus Verenigd Koninkrijk). Conclusie: hoe
slechter het nationale volkshuisvestingsbeleid, des te
hoger de kwaliteit van volkshuisvestingsonderzoekers.
Ik was voorzitter van het Organizing Committee dat
het ENHR-congres European Cities in Den Haag organiseerde in de periode 13-16 april 1992: opnieuw een
samenwerking van de universiteiten van Delft, Utrecht
en Amsterdam. Dit congres had een mooie spin-off
met veel gepubliceerde papers en special issues van
internationale wetenschappelijke tijdschriften. Tijdens
het congres presenteerde ik het paper ‘Social rented
sector in the Netherlands: recent policy changes,
financial ‘independence’ and the relation between
tenants and housing associations’.
Tijdens het ENHR-congres in Gävle (24-30 juli 2000)
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Vergaderingen ENHR Coordination Committee, 19892000
Parijs

17-18 februari 1989

Londen

16-17 juni 1989

Brussel

10-11 november 1989

Budapest

6-8 april 1990

Parijs

3-6 juli 1990 (annex ENHR-congres)

Gotenburg

21-24 februari 1991

Oslo

22-27 juni 1991 (annex ENHR-congres)

Barcelona

22-23 november 1991

Den Haag

13-16 april 1992 (annex ENHR-congres)

Bonn

16-17 oktober 1992

Budapest

7-10 september 1993 (annex ENHR-congres)

Amsterdam

26-27 november 1993

Wenen

15-16 april 1994 (annex workshop: European integration)

Parijs

28-29 april 1995

Glasgow

27 augustus – 2 september 1995 (annex ENHR-congres
‘Housing: Making the Connections’)

Kopenhagen/
Hørsholm

3-4 november 1995

Helsingør

25 augustus – 1 september 1996 (annex ENHR-congres)

Wenen

31 januari – 1 februari 1997

Amsterdam

9-10 januari 1998

Londen

18-19 februari 2000

Gävle

24-30 juni 2000 (annex ENHR-congres).

heb ik voorgesteld om het werkgebied van de ENHR te
verbreden tot Housing and Urban Studies, Dit voorstel
haalde het net niet, hoewel heel wat institutionele
ENHR-leden in hun missie zowel ‘housing’ als ‘urban
studies’ hebben opgenomen. Het gevolg van deze
keuze voor het relatief ‘nauwe’ gebied ‘housing’ is dat
er zich ook andere organisaties op Europees niveau
hebben ontwikkeld, die in zekere zin concurrenten
van het ENHR zijn geworden.
Op 13 april 2007 was ik aanwezig bij de begrafenis
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van Bengt Turner in Gävle (Zweden) die vanaf het allereerste begin de inspirerende voorzitter van het ENHR
is geweest. Met zijn dood verloor ik een vriend en verloor de Europese volkshuisvestingswereld een stimulerende voorman en zeer competente onderzoeker.
Op 25 juni 2007 voerde ik het woord tijdens de
herdenkingsbijeenkomst van Bengt Turner, bij de start
van het ENHR-congres in Rotterdam.
Het voorzitterschap werd tijdelijk waargenomen
door Christine Whitehead (UK) en Peter Boelhouwer.
Peter werd daarna de definitieve opvolger van Bengt
als voorzitter van het ENHR. Voorts werd het ENHR-secretariaat overgeheveld van Gävle naar het OTB (Delft).

Visiting professorships
In 1990 werd ik benoemd als Visiting Professor aan de
School of the Built Environment, De Montfort University in Leicester (Michael Oxley; Norma Carter), waar
ik in de periode 18-21 november 1990 en in de periode
3-7 november 1991 gastcolleges gaf.
Als gasthoogleraar aan de Europese Faculteit te
Straatsburg op het gebied van Land Management and
Policy Sciences heb ik geparticipeerd in een reeks
congressen van de Europese Faculteit, waar ik papers
presenteerde die deels in boeken van de Faculteit zijn
gepubliceerd.

Conferenties European Faculty, Straatsburg (19911996)
16-18 april 1991

The Evolution of the Land Prices in Europe, Zürich

11-12 november 1991

Land Policy and Infrastructure, Delft

15-16 april 1993

Evaluation of Land and Buildings, Kingston upon
Thames

3-4 oktober 1996

Land Availability for Urban Development: Problems
and Solutions, Wenen

Later, in 2000, volgde mijn benoeming als Visiting
Professor aan de University of Glasgow, waar ik in

de periode 2000-2004 verschillende keren actief ben
geweest met inleidingen, discussies, overleg en de
voorbereiding van de Research Assessment Exercise
van het Department of Urban Studies.
In de periode 26-28 april 1991 nam ik deel aan de
SCUPAD-conferentie (Salzburg Congress on Urban
Planning and Development) Mass housing; the unexpected crises, in een kasteel te Salzburg. Ik presenteerde op deze conferentie mijn paper ‘How can housing
policy cope with a sudden large immigration wave?’.

Housing Indicators
Via Shlomo Angel en Stephen Mayo raakte ik in 1990
betrokken bij het Wereldbankproject Housing Indicators. Van een groot aantal hoofdsteden ter wereld
moesten robuuste statistische gegevens over de
volkshuisvesting worden verzameld. Dankzij de inzet
van Tibor Hübner (Dienst Volkshuisvesting, Amsterdam) konden deze gegevens voor Amsterdam worden
gegenereerd.
Van 25 januari tot 2 februari 1992 nam ik als consultant voor Nederland deel aan de Wereldbankconferentie Housing Indicators in Nairobi, waar de verschillende consultants en de staf van de Wereldbank intensief
overleg pleegden.
Aansluitend kon ik een bezoek brengen aan de
Moi-Universiteit in El Doret waaraan Godfrey Anyumba was verbonden. Ik begeleidde hem als promotor bij
zijn historische analyse van de derde stad van Kenya,
Kisumu, een stad die ik toen ook bezocht. De reis van
Nairobi naar Kisumu en El Doret vice versa met een
open landrover was een belevenis en de prachtige
heuvellandschappen met een imponerend wildlife
waren van een oogverblindende schoonheid. Godfrey
Anyumba is op 24 april 1995 aan de TU Delft gepromoveerd op het proefschrift ‘Kisumu town: history of the
built form, planning and environment: 1890-1990’ en
is thans hoogleraar aan de Universiteit van Kaapstad.
Op 2 en 3 november 1992 organiseerde het OTB samen met de Wereldbank het door mij geleide congres
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Housing Indicators in Delft, waar ook staatssecretaris
Enneüs Heerma het woord voerde.

CEMT, EC, NUS
Van 4 tot 7 mei 1992 nam ik deel aan de Conférence Europeénne des Ministres des Transport (CEMT)
‘Transport growth in question’ in Lissabon, waar ik op
5 mei 1992 een keynote speech presenteerde op basis
van een paper dat Peter Nijkamp en ik samen hadden
gecomponeerd: ‘Infrastructure capacity and network
access’.
Binnen DG5 van de European Commission was
Singelsma ambtelijk actief. Op 25 januari 1993 overlegde ik met hem in Brussel en daaruit vloeide een
kleine onderzoeksopdracht aan het OTB voort, over
de invloed van de EMU op het nationale volkshuisvestingsbeleid. Op 18 maart 1993 verzorgde ik op het NIAS
(Wassenaar) een inleiding die hierop aansloot: ‘The
Maastricht Treaty and consequences for housing and
urban policies’.
In 1992 werd ik voor vier jaar benoemd als external
examiner van de National University of Singapore
(NUS) voor de vakgebieden ‘Real Estate Management’
en ‘Project Management’. Dit voerde mij tweemaal
naar Singapore: in de periode 5-10 april 1993 en de
periode 10-15 mei 1995. Op 13 mei 1995 gaf ik hier
een lezing voor de staf van de School of Building &
Estate Management over current issues of real estate
management: a Dutch approach.

NECTAR en INTERREG
Mijn oriëntatie op ENHR (volkshuisvesting), AESOP
(ruimtelijke ordening) en IAPS (ruimtelijk gedrag) werd
in deze tijd aangevuld met het lidmaatschap van NECTAR, een Europees netwerk, door Peter Nijkamp opgezet, op het terrein van transport en infrastructuur. Van
18 tot 22 april 1995 nam ik deel aan de NECTAR-conferentie in Espinho (Portugal), waar ik een paper over
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multimodaal goederenvervoer presenteerde en op 22
april 1995 de sessie The future of European networks
leidde.
Inmiddels was mijn interesse gewekt voor het
Europese Interregprogramma, waaruit ruimtelijk onderzoek werd bekostigd. Op 28 augustus 1995 sprak ik
hierover in Brussel voor het eerst met Philippe Doucet
(samen met Marjolein Spaans). Hieruit kwam eerst
het onderzoeksconsortium Eurbanet voort, en later
het onderzoeksconsortium Corridesign. Beide consortia waren een groot succes en mondden uit in mooie
special issues van de wetenschappelijke tijdschriften
European Planning Studies, respectievelijk Transport
Geography.

Samenwerking met MIT, CESUN
Van 3 tot 14 november 2003 besteedden Mieke en ik
onze vakantie in New England. Op 12 en 13 november 2003 had ik gesprekken in Cambridge (MA) met
een aantal MIT-promovendi (Michael Sable, Anneloes
Hesen en Yan Zhang) en met MIT-hoogleraren en
stafleden als Larry Vale, David Laws, Patrick Jaillet en
Robert De Neufville.
In juni 2004 was MIT-promovenda Liou Cao in Delft.
Zij had in die periode niet alleen veel contact met mij,
maar ook met Marja Elsinga en Marietta Haffner.
Van 2 tot 5 oktober 2004 bracht ik opnieuw een kort
bezoek aan het MIT in Cambridge (MA) waar ik als een
van de leden van het promotorenteam op 4 oktober
2004 een PhD-session van Liou Cao meemaakte. Zij
zou in 2005 aan het MIT promoveren.
Op 14 en 15 oktober 2004 maakte ik een CESUN-bijeenkomst mee (Council of Engineering Systems Universities) in Fairfax, George Mason University, onder
leiding van MIT-hoogleraar Dan Roos. Ik gaf hier een
presentatie ‘Actors and systems’: the TPM-approach’,
die ik had voorbereid met Hans de Bruijn en Paulien
Herder.
Inmiddels was Anjali Mahendra als MIT-promovenda met haar promotieonderzoek begonnen met als on-

157

Hugo Priemus

derwerp de gevolgen voor het bedrijfsleven van road
pricing en congestion charge. In april-mei 2006 was zij
in Delft en had contacten met Odette van de Riet, Bert
van Wee en mij.
Van 18 tot 28 mei 2006 waren Mieke en ik opnieuw
met vakantie in New England (Brewster, Lincoln, Castine). Op het MIT, Cambridge (MA), sprak ik aansluitend
met Ken Morse, directeur van het MIT Entrepreneurship Centre, Anjali Mahendra en Michael Sable.
Op 6 en 7 november 2006 nam ik deel aan de
CESUN-meeting aan het Department of Engineering
and Public Policy, Carnegie Mellon, Pittsburg (voorzitter: opnieuw Dan Roos).
MIT-promovenda Anjali Mahendra verbleef in de
periode november/december 2006 in Delft en dineerde
op 5 december 2006 bij ons thuis in Leiden.
Van 18 tot 30 juli 2007 verbleven Mieke en ik weer in
New England. We bezochten Cambridge (MA), Brewster, Danbury, Lenox en Newburyport. Op het MIT
sprak ik met Larry Vale, Ralph Gakenheimer en Anhali
Mahendra.
Op 23 juli 2008 vond in Cambridge de laatste bijeenkomst plaats van de PhD-commissie van Anjali
Mahendra. Vlak daarna ontving zij de doctorsbul.

Samenwerking met Queensland University of
Technology
Zoals in hoofdstuk 7 gemeld bracht ik in 2005 als decaan een bezoek aan Queensland University of Technology in Brisbane (Australië), ter bevordering van de
samenwerking tussen de Faculteit TBM en de School
of the Built Environment and Engineering.
Van 28 september tot 10 oktober 2007 bracht ik voor
de tweede keer een bezoek aan de Department of the
Built Environment and Engineering van QUT (decaan:
Michael Betts, contactpersoon: Ashanta Goonetilleke).
Op 3 oktober 2007 gaf ik de presentatie ‘Sustainable
Accessibility of the Randstad (2008-2040)’. Op 5 oktober 2007 nam ik deel aan de ‘Leaders’ Luncheon Series

of Infrastructure Partnerships’, met als gastheer Alan
Tesch, directeur-generaal van het Ministerie van Main
Roads van Queensland.
Ik was inmiddels Associate van QUT, een status
die uiting geeft aan de waardering van QUT voor de
samenwerking met TBM. Een jaar later bezochten
mijn opvolger Theo Toonen en ik samen QUT om deze
samenwerking verder uit te bouwen.

Ten slotte
In het algemeen hebben buitenlandse activiteiten
mijn scope aanzienlijk verbreed. Hierdoor werden ervaringen en beleid in Nederland in een zinvol perspectief geplaatst. De activiteiten leverden ook vele samenwerkingsrelaties op met buitenlandse onderzoekers,
vooral in Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten.
In het hier gepresenteerde overzicht ontbreekt
China. Aan mijn bezoeken aan China en mijn contacten met Chinese deskundigen en autoriteiten is het
volgende hoofdstuk gewijd.
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Het IFHP-congres in Berlijn, 1984, met
Mieke en Heinz Umrath (boven) en Hans
van Fulpen en Mieke (rechts).

Het congres Housing, Planning and Urban
Innovation in 1988 te Amsterdam.

Samen met Ivan Tosics en Bengt Turner
tijdens het ENHR-congres te Budapest,
juni 1989.

[ 159 ]159

Tijdens het ENHR-congres in Oslo in juni 1991 met Per Ahrèn en Jens Dangschat aan de koffie.

Coordinating Committee in Barcelona, eind
1991.

In gesprek met David Clapham op de boot tijdens het ENHR-congres in Helsingør, augustus 1996 en aan tafel tijdens de gezamenlijke
maaltijd.
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World Bank Conference ‘Housing Indicators’, Nairobi, januari/februari 1992, met
Adepoju G. Onibokum uit Nigeria.

Bijeenkomst over Housing Indicators in
Delft in 1992, georganiseerd samen met de
Wereldbank waaraan ook staatssecretaris
van VROM Enneüs Heerma en Bengt Turner
bijdragen leverden.

[ 161 ]161

Keynote speech op de National Housing
Conference 2003 in Adelaide, georganiseerd
door AHURI.

Maori-dans tijdens diezelfde National
Housing Conference.
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17
The China connection

Nanjing (1987)
Sinds 1987 loopt door mijn loopbaan een vrij continue
relatie met beleid, praktijk en onderzoek in China op
het gebied van volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling, infrastructuur- en milieubeleid. Het begon
achtentwintig jaar geleden met een uitnodiging van
het Nanjing Institute of Technology dat van 16 tot
22 oktober 1987 haar eerste internationale congres
organiseerde op het terrein van de woningbouw. Deze
gelegenheid grepen Mieke en ik tevens aan voor een
vakantie in China, van 12 oktober tot 1 november 1987,
waarin het congresbezoek was ingebed. We arriveerden op 12 oktober in Shanghai, waar een onbekende Chinees ons op het vliegveld opwachtte met het
bordje ‘Priemus’. Onze eerste nacht op Chinese bodem
brachten wij door in het Peace Hotel aan de Bund,
met een fantastisch uitzicht op de drukbevaren rivier
Huangpo. In de hal speelde een jazzorkest, enkele
maten langzamer dan wij gewend zijn. Wij voegden

ons in het nog wat onwennig dansende gezelschap
van hotelgasten. Op straat reden in beperkte mate
vrachtauto’s, bussen en taxi’s. Personenauto’s waren
uiterst zeldzaam. Op grijszwarte fietsen verplaatste
bijna iedereen zich, vrolijk bellend, wel tien rijen dik,
inclusief een rijk assortiment bakfietsen, vaak met een
uitbundige lading.
Na een paar dagen sightseeing in Shanghai namen we de trein, getrokken door een imponerende
stoomlocomotief, naar Nanjing, een reis van ongeveer
zes uur. We maakten in de trein kennis met de soft
seaters, de continue theevoorziening, de gehaakte
gordijntjes en het porseleinen servies.
In Nanjing werden de circa 80 Chinese leden van de
delegatie en de circa 80 buitenlanders ondergebracht
in verschillende hotels. Beide groepen werden met
verschillende bussen naar en van het congrescentrum
vervoerd. De buitenlanders waren in het Friendship
hotel ondergebracht, luxueus, maar wel zéér Chinees.
Dit was de tijd met aparte Chinese valuta voor buiten-
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landers die geacht werden om in Friendship winkels,
in een gescheiden circuit, hun aankopen te doen. De
Chinese delegatie bestond uit zowel academici als
(veelal hooggeplaatste) praktijkmensen.
Het congres was een wat saaie aaneenschakeling
van voorgelezen papers. Mede door culturele verschillen en taalbarrières kwam er van een discussie weinig
terecht. Ik presenteerde een paper over de relatie
tussen woningbouw en de doe-het-zelf-sector, toegespitst op het onderscheid tussen drager en inbouw. Er
was veel tijd ingeruimd voor interessante excursies
naar nieuwbouwwijken, die vaak imitaties leken van
postmoderne woningbouw in Europa. De dichtheid
was zeer hoog, er was nauwelijks parkeerruimte
voor auto’s. Onderhoud was kennelijk sluitpost en
de technische kwaliteit was overwegend slecht. Onze
bezoeken aan bewoners van nieuwe woningen maakten duidelijk hoe klein de oppervlaktenormen in die
tijd nog waren. We bezochten ook een experimenteel
complex waarin de SAR-methodiek – dat het individu
de gelegenheid biedt om een woondomein naar eigen
inzicht te creëren in massawoningcomplexen – consequent was toegepast , tot vreugde van Age van Randen
en Frans van der Werff, die deel uitmaakten van de
Nederlandse delegatie.
Na het congres namen Age en zijn vrouw Ineke,
Frans van der Werff, het Zweedse echtpaar Hans en
Ann Asplund, Mieke en ik deel aan een post-congress
tour en bezochten de welbekende toeristische attracties: het terracotta leger in Xian, de Verboden Stad en
de Chinese Muur in Beijing. Met de nachttrein maakten we een lange rit van Nanjing naar Xian door een
exotisch landschap waar we een indruk kregen van de
kleinschalige, intensieve land- en tuinbouw in China.
De fascinatie voor China was met deze reis gewekt,
maar een snelle tweede reis zat er niet in na het
ernstige Tianamen-incident dat wereldwijd aandacht
trok. Hier lieten de Chinese autoriteiten zich van hun
meest autoritaire kant zien. Pas na zeven jaar volgden
er nieuwe uitnodigingen voor Chinese conferenties en
evenementen.
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ISA-RC43, Beijing (1994)
Van 21 tot en met 24 september 1994 vond de 6th
International Research Conference on Housing van het
Research Committee 43 Housing and the Built Environment van de International Sociological Association
(ISA) plaats in het Olympische kwartier van Beijing.
Congresthema was Global challenge-local challenges
in the 21st century. Mijn paper had als titel ‘Exogenous
determinants of housing and housing policy: from an
economic growth to an environmental paradigm’ (22
september 1994). Ook deze keer ging Mieke mee en
knoopten we opnieuw een vakantie aan dit congres
vast. We startten ons bezoek op 13 september 1994 in
Chengdu, waar we een afspraak maakten in ons hotel
met de vader van onze vriendin Wang Mei, in Leiden
woonachtig, die kort tevoren haar dochter Anna ter
wereld had gebracht. We konden de kersverse grootvader de eerste foto’s van zijn pasgeboren kleindochter
meegeven. Dit was de tijd dat digitale uitwisseling
van foto’s nog nauwelijks bestond. We fietsten na het
congres in het wereldberoemde heuvellandschap van
Yangshuo, zakten in een boot zeven uur lang de rivier
Li af en zagen de aalscholvers met een touw om hun
nek die vissen vingen en deze vissen in de vismand
uitspuwden. We bezochten Guangzhou (Kanton) met
de verbazingwekkende dierenmarkt, en rondden ons
verblijf in China af met een treinreis naar Hongkong.

Wereldbank (1994)
Voor een bijeenkomst op 25 september 1994 was ik
inmiddels uitgenodigd door het hoofd van de China
Mission van de Wereldbank, destijds de Nederlander
Bottelier. Hij had een dozijn autoriteiten bij hem thuis
in Beijing uitgenodigd (zoals de president van de Academy of Sciences, en de minister van Construction in
de regio Beijing) die aandachtig luisterden naar mijn
college over grondbeleid en ruimtelijke ordening in
Nederland: ‘Physical planning in Holland: a source of
inspiration for China?’. Zij waren zeer geïnteresseerd
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in de onnavolgbare manier waarop in Nederland – in
de sfeer van grondbeleid en ruimtelijke ordening –
markt en overheid zijn verstrengeld. Ik kan niet constateren of mijn voorlichting naspeurbare effecten in
China heeft gehad. Vermoedelijk was het toen vigerende Nederlandse beleid inderdaad onnavolgbaar.

Housing Systems Reform, Dalian (1995)
In 1995 werd ik uitgenodigd om deel te nemen aan een
congres van de leiders van het Ministry of Housing
Systems Reform in elk van de provincies, die bijeenkwamen in het voormalige zomerlandgoed van Mao
Zedong in Dalian (31 juli – 4 augustus 1995). Evenals
collega’s uit Duitsland (Siegfried Brenke), Zweden
(Bengt Turner), UK (Christine Whitehead), Verenigde
Staten (Raymond Struyk, Ruth Sando en Peter Colwell),
Japan en Hongkong presenteerde ik er een uitvoerig
paper waarin het actuele volkshuisvestingsbeleid in
Nederland en andere delen van de wereld werd uiteengezet. Met ondersteuning van tolken vonden hier
uitgebreide en diepgaande discussies plaats tussen de
Chinese autoriteiten en de kleine groep buitenlandse
experts. Ik heb vooral de potenties van het fenomeen
‘woningcorporaties’ belicht in mijn presentatie ‘Housing policy and housing markets, different approaches
around the world’. We hadden toen nog geen Vestia-affaire gehad. Het is niet duidelijk welke impact
onze (tegenstrijdige) adviezen uiteindelijk hebben
gehad. De Anglo-Saksische aanpak (grootschalige verkoop van publieke huurwoningen aan de bewoners)
heeft het in China gewonnen van de Rijnlandse c.q.
Nederlandse aanpak (toepassing van een brede sociale
huursector).

Sustainable Cities (1997)
Twee jaar later werd ik uitgenodigd om op 4 november
1997 deel te nemen aan de internationale conferentie
Cities towards the 21st century van de China Academy

of Urban Planning and Design in Beijing (3-6 november 1997) over duurzame stedenbouw. Ik presenteerde
hier het paper ‘Sustainable housing management and
the development of sustainable cities and approaches’
en bepleitte de urgentie van de aanleg van metrosystemen in de Chinese grootstedelijke agglomeraties. Er
waren toen nog maar twee zeer bescheiden metrolijnen: een lijn in Beijing en een lijn in Shanghai. Mijn
pleidooi ontmoette zowel steun als kritiek. Een deel
van de discussiedeelnemers zag op tegen de kosten.
Tien jaar later zouden in vele Chinese metropolen in
een verbluffend tempo grote metrostelsels worden
gerealiseerd.

Conceptual Spatial Plan, Shenzhen (1999)
In 1999 werd ik uitgenodigd om deel uit te maken
van de internationale jury die advies moest uitbrengen over het Conceptual Spatial Plan voor de regio
Shenzhen. Vlak tevoren was de Chinese ambassade
in Kosovo door de NAVO gebombardeerd, hetgeen had
geleid tot een negatief reisadvies voor het Britse en
het Amerikaanse lid van de jury. Uiteindelijk bleek ik
in de periode 12-16 mei 1999 het enige buitenlandse
jurylid te zijn. Weliswaar is Nederland een bekend
NAVO-lid, maar ik waagde het erop. We namen ter
plekke kennis van het gebied dat qua oppervlak de
Randstad ruimschoots overtreft, en bestudeerden de
plannen die door drie internationale consortia waren
ingediend. Tijdens een publieke bijeenkomst, vastgelegd door tal van televisiecamera’s, gaf elk van de
consortia een tweetalige (Chinees-Engels) toelichting
op hun plan, waarna zij aan een kruisverhoor vanuit
de jury werden onderworpen. De kwaliteit van de inbreng van de Chinese juryleden vond ik uitgesproken
hoog. Na deze bijeenkomst die een dag duurde, trok de
jury zich terug voor beraad. Daarbij bleek dat de oude
wijze voorzitter van de jury helemaal geen keuze wilde maken, maar juist de aantrekkelijke elementen uit
elk van de plannen wilde identificeren. Mijn bezwaar
tegen het tussentijds wijzigen van de spelregels mocht
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niet baten. Ik moest mijn vliegtuig in Hongkong halen
en heb nooit vernomen waartoe de jury-bevindingen
hebben geleid. Toen ik in 2010 Shenzhen opnieuw bezocht, herkende ik nagenoeg niets van Shenzhen zoals
het in 1999 was geweest.

World Congress Planning Schools, Shanghai
(2001)
Van 11 tot 14 juli 2001 vond het wereldcongres van de
planning schools plaats aan de Tongji Universiteit te
Shanghai. Op 12 juli 2001 presenteerde ik er het paper
‘Network cities, ICT and transnational planning. The
ICT-revolution and current spatial policy debates in
the Netherlands and NW Europe’. Dit thema bleek
zich ook bij Chinese planners in een grote aandacht te
mogen verheugen.

Asia-Europe Workshop, Beijing (2004)
Van 9 tot 16 juli 2004 nam ik in Beijing deel aan een
workshop in de serie Enabling Role of the Public Sector
in Urban Housing and Regeneration: converging and
diverging experiences in Asia and Europe. De workshop werd geleid door de Britse onderzoekers John
Hills en Anne Power. Op 13 juli 2004 presenteerde ik
mijn paper over de verkoop van sociale huurwoningen. Deze Annual Asia-Europe Workshop werd georganiseerd onder auspiciën van de ASEF/Alliance.
Op 15 juli 2004 bracht ik een bezoek aan de School of
Economics and Management van Tsing Hua University
Beijing, maar dit heeft helaas niet geleid tot het door
mij nagestreefde doel: een concrete samenwerking tussen deze school en de Faculteit TBM van de TU Delft.

Harbin Institute of Technology (2004-2006)
In 2004 kreeg de relatie China-Nederland voor mij een
nieuwe impuls toen professor Jianing Mi, verbonden
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aan de School of Management van Harbin Institute of
Technology, de Delftse Faculteit TBM bezocht, waarvan
ik toen decaan was. Op 4 juni 2004 sprak ik voor het
eerst met hem. Op 10 juni 2004 dineerde hij bij ons
thuis. Hij was zo onder de indruk van onderwijs en
onderzoek bij TBM, dat hij aankondigde de opleidingen en het onderzoeksprogramma in Harbin (gelegen ten noordoosten van Beijing in het voormalige
Mantsjoerije) te willen kopiëren. In de periode 27-29
augustus 2004 vierde de School of Management in
Harbin haar 20-jarig bestaan. Als eregast werd ik voor
deze jubileumviering uitgenodigd. Ik gaf een presentatie over onderwijs en onderzoek aan de Faculteit TBM.
Bij die gelegenheid ondertekenden de decaan van de
School of Management (die geen Engels sprak maar
wel verrasend goed Russisch) en ik een samenwerkingsovereenkomst tussen de School of Management
en TBM.
Op 12 juni 2006 bracht ik opnieuw een kort bezoek
aan Harbin Institute of Technology, deze keer om een
concreet uitgewerkt voorstel voor een double MSc-degree ‘Engineering and Policy Analysis’ (EPA) te ondertekenen. Dit voorstel was voorbereid en uitgewerkt
door Jianing Mi (HIT) en Martin de Jong (TBM). De
ondertekening vond plaats in het spiksplinternieuwe
gebouw dat in korte tijd uit de grond was gestampt en
waarin de TBM-gerelateerde activiteiten van HIT zijn
ondergebracht.

China Planning Network (2006-2007)
Ik kon het bezoek aan Harbin combineren met deelname aan het eerste internationale congres van het
China Planning Network (14-17 juni 2006) City Planning and Development in Beijing met zo’n duizend,
overwegend Chinese deelnemers. Hier gaf ik een
keynote speech onder de titel ‘HST-Railway Stations
as Dynamic Nodes in Urban Networks’. Helaas is er
geen meetbare causale relatie, maar sinds het begin
van deze eeuw is in China een uitgebreid netwerk van
hogesnelheidstreinverbindingen aangelegd.
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Op 16 juni 2006 nam ik deel aan de CPN Open House
‘International Planning Education Exchange’, Tsing
Hua University, Beijing. In een korte pitch maakte ik
reclame voor deelname aan een MSc-opleiding aan
de TU Delft, verwijzend naar het vele dat China en
Nederland gemeen hebben: hoge dichtheid, stedelijkheid, handelsgeest, fietscultuur.
Tijdens het congres Urban Transportation van het
China Planning Network te Beijing gaf ik op 3 augustus
2007 een keynote speech: ‘Urban Dynamics and Transport Infrastructure: synergy in Europe and China’.

Harbin Institute of Technology (2007)
Van 25 augustus tot 5 september 2007 was ik voor de
derde keer in Harbin, deze keer samen met Mieke. Nu
ging aan het Harbin Institute of Technology de double
MSc-opleiding Engineering & Policy Analysis concreet
van start. Jianing Mi en ik verrichtten de openingshandelingen. Ik overhandigde Jianing Mi een schaal
(Delfts Blauw), die de reis Nederland-China gelukkig
had overleefd, en gaf er enkele gastcolleges, inclusief
een college voor de Chinese MSc-opleiding Public
Administration, over urban dynamics and energy
reduction in urban transport (1 september 2007). Voor
Mieke en mij was bovendien een prachtig toeristisch
programma georganiseerd. Wij bezochten in Harbin de
Confuciustempel, het Boeddha-tempelcomplex, het
Tijgerpark en Sun Island. Met de trein gingen we naar
Qiqihaer waar we een voedseltentoonstelling bezochten, van een Chinese vuurwerkshow genoten en het
in de buurt gelegen schitterende kraanvogelreservaat
bezochten. In 2009 is Martin de Jong als parttime
hoogleraar aan het Harbin Institute of Technology benoemd. De double MSc-opleiding Engineering & Policy
Analysis is mede onder zijn regie goed van de grond
gekomen, met zowel Delftse als Chinese deelnemers,
maar bleef wel kleinschalig.

China Planning Network (2008)
Van 14 tot 20 juli 2008 nam ik opnieuw deel aan het
jaarcongres van het China Planning Network, in
Beijing. Deze keer waren er zelfs drie congressen: eerst
een over urban housing, en aan het eind een over
urban transport. Tussendoor werd een rondetafelconferentie over de Resilient City gehouden, geleid door
professor Larry Vale (MIT). In elk van de drie congressen presenteerde ik een paper. Na de rondetafelconferentie verplaatste ik mij samen met circa twintig
vooral Amerikaanse deskundigen naar Chengdu, waar
wij met autoriteiten uit de regio Benchuan deelnamen
aan het Post-earthquake congress over ‘Urban recovery’ en ‘Infrastructure planning’. Wij brachten een
bezoek aan Dujiangyan, de zwaar door een recente
aardbeving geteisterde stad met circa 200.000 inwoners, waar het herstel en de wederopbouw twee
maanden na de aardbeving (met als tragisch gevolg:
70.000 doden en 20.000 vermisten) al in volle gang waren. Ik publiceerde daarover een uitvoerig ooggetuigeverslag in NRC Handelsblad.
In Chengdu liep ik ‘s ochtends vroeg hard met Robert Cervero (USA) die ook ernstig loopverslaafd is.

CHITEC-congress (2009)
Op 19 en 20 mei 2009 nam ik deel aan het twaalfde
CHITEC-high technology congress annex tentoonstelling te Beijing. Op 19 mei gaf ik een inleiding met als
titel ‘Urban Construction and Financial Crisis’. Op 20
mei volgde mijn keynote speech ‘Energy Transition; infrastructures and real estate’. Dit korte bezoek was in
nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade
in China voorbereid. Op 19 mei had ik een lunchbespreking met ambassadeur Rudolf Bekink en zijn staf.
Op 20 mei gaf ik een inleiding over energietransitie,
infrastructuur en vastgoed tijdens een ontbijtbijeenkomst van de Benelux Chambre of Economic Relations
(Bencham).
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China Planning Network (2009-2010)
Van 15 tot 20 juni 2009 vond opnieuw het congres
van het China Planning Network plaats. Op 15 juni
2009 ontving ik een certificaat van het China Planning Network ‘for an outstanding contribution to the
intellectual development of China Planning Network’.
Voor zover ik weet was ik de eerste en ben ik de enige
die deze eer te beurt viel. Tijdens de Urban Housing
workshop presenteerde ik op 17 juni 2009 een paper
over de bevordering van het eigenwoningbezit voor lage-inkomensgroepen. Tijdens de Urban Transportation
workshop verzorgde ik op 18 juni 2009 een inleiding
over de relatie tussen private financiering van infrastructuur en road pricing.
Van 21 tot 24 juni 2010 nam ik deel aan de zogeheten 2010 CPN Urbanization Summit in Nanjing van
het China Planning Network. Op 21 en 22 juni 2010
bestond deze summit uit het congres Low Carbon City,
Low Carbon China. Op 22 juni 2010 presenteerde ik
hier het paper ‘Energy Transition in Housing: evidence
from The Netherlands’. Op 23 juni 2010 vond de CPNACSP Planning Education Conference plaats, eveneens
in Nanjing. In dit kader gaf ik een presentatie over het
thema ‘Design and Analysis: worlds apart?’.
De bijeenkomsten in Nanjing markeerden het
eind van de bijeenkomsten van het China Planning
Network. In de loop der jaren was de participatie van
Chinese experts steeds minder geworden, terwijl het
aandeel MIT-prominenten steeds groter werd. Altijd
was ik de enige Nederlander, soms zelfs de enige Europeaan. Larry Vale, decaan van het MIT Department
of Urban Studies, was de motor achter de CPN-congressen die steeds werden voorbereid en gecoördineerd door een klein aantal Chinese MIT-promovendi. Toen deze promovendi waren gepromoveerd en
aanstellingen kregen aan verschillende universiteiten
in de Verenigde Staten en China, en toen Larry Vale
als decaan werd opgevolgd door Adèle Santos, werd er
een punt gezet achter deze conferenties waaraan ik
met veel genoegen jarenlang actief heb deelgenomen.
Van 11 tot 13 november 2010 nam ik deel aan de Third
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International Conference on Infrastructure Systems in
Shenzhen. Hier presenteerde ik op 12 november 2010
het paper Global Eco Cities: climate change and flood
risk.

Ten slotte
Voorlopig lijkt de relatie die ik sinds 1989 met China
heb onderhouden, voltooid. Na 2010 is het stil geworden. Ik was lid van de Advisory Board van de Low
Carbon Earth Summit 2012 in Hefei (provincie Anhui),
maar deze functie kon ik op afstand vervullen.
Ik heb de vele contacten met Chinese beleidsmensen en onderzoekers steeds inspirerend gevonden.
Deze ervaringen in China hebben ten minste bijgedragen aan een vergroting van het relativerend vermogen
jegens de beleidsdilemma’s die in Nederland permanent worden bediscussieerd.
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De ondertekening van het contract Double degree Engineering and
Policy Analysis, Delft-Harbin in juni 2006, samen met de decaan
van de School of Management HIT. Studenten kunnen aan beide
universiteiten hun MSc-opleiding realiseren.

Mijn eerste bezoek aan Harbin. Hier samen
met Chen Ziwei, de foreign affairs secretary
van het TPM centre (het kantoor van de
Faculteit TBM) op het HIT.

Feest ter gelegenheid van 20-jarig
bestaan van de School of
Management in augustus 2004.
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Diner ter gelegenheid van het 20-jarig
bestaan van HIT School of Management.

Larry Vale (decaan van het MIT Department of Urban Studies),
Nick Retsinas en rechts Michael Hibbert, voorzitter van de ACPS
(USA-federation of Planning Schools), tijdens het jaarcongres van
het China Planning Network in Beijing, 2008.
Het Chengdu Post-earthquake Reconstruction Symposium, juli 2008, vierde van links
ben ik, de vierde van rechts is delegatieleider Larry Vale.
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Groepsfoto tijdens het Earthquake Restoration & Development Symposium in Chengdu, juli 2008.

Bezoek aan de zwaar door een aardbeving getroffen stad Dujiangyan, ten noordoosten van Chengdu in de provincie Sichuan, juli 2008 en
aan een verwoest Boeddha-tempelcomplex bij Chengdu, juli 2008.
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18
Parlementaire onderzoekingen

Toen ik een thema moest selecteren voor mijn
afscheidscollege op 29 juni 2007, koos ik voor mijn
betrokkenheid bij een drietal parlementaire onderzoekingen:
- Parlementaire Enquête Bouwsubsidies, geleid
door mr. Klaas de Vries (PvdA), 1987;
- Parlementaire Enquête Bouwnijverheid, geleid
door Marijke Vos (Groen Links), 2002;
- Parlementair Onderzoek van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI), geleid door
Adri Duivesteijn (PvdA), 2004.
In mijn afscheidscollege ‘Mijnenveld tussen Delft en
Den Haag. Onderzoek ter verbetering van parlementaire besluitvorming’ worden deze drie parlementaire onderzoekingen omschreven, inclusief mijn
betrokkenheid daarbij (Priemus, 2007: 7-15), zoals is
weergegeven in het onderstaande citaat: zelfplagiaat
met bronvermelding, in extenso ontleend aan het
afscheidscollege.

Parlementaire Enquête Bouwsubsidies
“De Parlementaire Enquête Bouwsubsidies (PEB) begon
als de ABP-affaire (…). Er waren verdenkingen gerezen
jegens de rechtmatigheid van bouwsubsidies, verstrekt aan het ABP en wellicht andere institutionele
beleggers. Deze verdenkingen waren zo dreigend dat
de toenmalige staatssecretaris, mr. Gerrit Ph. Brokx,
het veld moest ruimen, voordat het onderzoek begon.
Achteraf moet worden geconstateerd dat minister-president mr. A. (Dries) van Agt destijds de gelegenheid
heeft aangegrepen om een bewindspersoon te vervangen die niet erg bezuinigingsbereid leek en de belichaming vormde van een beleid waarmee het kabinet
wilde breken.
Brokx’ opvolger, mr. Enneüs Heerma, heeft in de
volkshuisvesting op een voorbeeldige wijze een transformatie tot stand gebracht, waarbij de uitkomsten
van het parlementaire onderzoek zeer behulpzaam
konden zijn. De enquête liet immers zien dat de
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omvangrijke subsidiëring van de volkshuisvesting tot
zeer hoge publieke uitgaven had geleid, terwijl aan
het nuttig effect kon worden getwijfeld. De enquête
was een goede aanleiding om, na eerdere kritiek van
Conijn (1981), definitief te breken met de dynamische
kostprijscalculatie. Overigens bleken de aanvankelijke verdenkingen inzake onrechtmatig handelen van
VROM-ambtenaren en vastgoedbeleggers, nagenoeg
alle ongegrond. De subsidies waren in het algemeen
rechtmatig toegekend, maar het subsidiestelsel kwam
door het onderzoek in een ongunstig daglicht te staan.
De gevolgen van de enquête waren politiek dan ook
ingrijpend. Er vielen na Brokx geen koppen. De enquête heeft wel min of meer tot een rehabilitatie van
Brokx geleid. De enquête vormde voorts een bruikbare referentie voor staatssecretaris Heerma om in de
volkshuisvesting een perestroika door te voeren (…),
tot verbazing van vriend en vijand uiteindelijk zelfs
leidend tot de Bruteringswet van 1995 en de afschaffing van jaarlijkse objectsubsidies in de volkshuisvesting, iets wat iedereen een aantal jaren eerder voor
onmogelijk zou hebben gehouden.”
Inmiddels was op 1 oktober 1985 het OTB opgericht.
Ik meldde mij onmiddellijk bij de enquêtecommissie
“… om de commissie te helpen (en zo mogelijk het
OTB verder te profileren). Dit overleg leidde ertoe dat
het OTB twee medewerkers fulltime voor een jaar aan
de commissie uitleende om de commissie rechtstreeks te ondersteunen (drs. Harry van der Heijden
en ir. Ans Hoenderdos) en dat de commissie aan het
OTB de opdracht gaf om twee omvangrijke onderzoekingen uit te voeren:
- het investeringsbeleid van beleggers op het gebied
van de woningbouw, uitgevoerd door dr. Johan B.S.
Conijn en drs. Oscar A. Papa (Conijn & Papa, 1987);
- het bouwsubsidiebeleid gedurende een periode
van twintig jaar (1965-1985) (Bentvelsen e.a., 1987).
Beide studies zijn door de Staatsuitgeverij uitgegeven, tegelijk met het hoofdrapport van de commissie.
Johan Conijn en ikzelf zijn afzonderlijk als laatsten
door de commissie in het openbaar verhoord. Daarin
hebben we de gelegenheid gekregen om ons onder-
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zoek voor een breed publiek toe te lichten.
Dit traject is gepaard gegaan met veel overleg met
de commissie en Dineke Mulock Houwer, die de staf
leidde. In de fase dat de commissie bezig was met het
concept-eindrapport heb ik op de concepten een aantal malen commentaar geleverd en intensief overleg
gevoerd met de voorzitter van de commissie.”
Wat daar besproken is, zal ik ook nu niet onthullen.
Mijn interventies hebben, vermoed ik, bijgedragen aan
een beter eindrapport van de commissie. “Duidelijk
is in elk geval dat in de twee OTB-rapporten en in het
frequente overleg met de commissie zowel Johan Conijn als ik onze kennis van de volkshuisvesting ruim
hebben kunnen inzetten, hetgeen eraan heeft kunnen
bijdragen, dat het rapport van de commissie algemeen
als zeer gezaghebbend wordt beschouwd.
Direct na afloop van het onderzoek heb ik aan de
Faculteit Bouwkunde een aflevering van het jaarlijkse Konfrontatiecollege Volkshuisvesting georganiseerd, gewijd aan de vraag ‘Hoe fraudebestendig is de
volkshuisvesting?’ (…). Hieraan heeft Klaas de Vries,
voorzitter van de commissie, een zeer gewaardeerde
bijdrage geleverd. Van studentenzijde en van de buitenwacht was voor dat college van twee volle dagen
veel belangstelling.”

Parlementaire Enquête Bouwnijverheid
“Het geruchtmakende interview met Ad Bos tijdens
het TV-programma Zembla op 9 november 2001 stond
aan de basis van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid. Bij die gelegenheid toonde, zoals bekend, de
heer Bos de schaduwboekhouding van de firma Koop
Tjuchem. Ik werd onmiddellijk uitgenodigd om in het
TV-programma Buitenhof van 11 november 2001 op
dit fenomeen commentaar te geven. Ik meldde aan
interviewer Rob Trip dat, wat ik gezien had, me zeer
bekend voorkwam. Het maken van afspraken in vooroverleg tussen bouwbedrijven is een zeer oude traditie
in de bouw, inclusief het bepalen en uitkeren van rekenvergoedingen aan de bouwers die het project niet
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zullen uitvoeren en het realiseren van een zogeheten
prijsverbetering. Deze praktijken zijn, al decennia
geleden, uitvoerig beschreven in de proefschriften van
Hendriks (1957) en Twijnstra (1966). Sinds 1992 was dit
op grond van Europese regelgeving verboden, hetgeen
in de Nederlandse Mededingingswet van 1996 was
overgenomen. Kennelijk waren de bouwers doodgemoedereerd op de oude weg doorgegaan, constateerde
ik. Gaat het om veel geld en is het een algemeen verschijnsel, luidde de vraag. Ja, daar wijst alles op, was
mijn antwoord, een parlementaire enquête waardig.
Na mij had Rob Trip een vraaggesprek met Ad Melkert,
toen voorzitter van de PvdA-Tweede Kamerfractie,
die inmiddels van fractielid Rob van Gijzel het nodige
te horen had gekregen over de casus-Schipholtunnel. Rob Trip: ‘Vindt U ook dat dit een parlementaire
enquête waard is?’ Ad Melkert: ‘Jazeker, nu we veel
geld besteden aan verkeersinfrastructuur mag er geen
twijfel bestaan over de vraag of het belastinggeld wel
goed terechtkomt’. ‘Melkert wil parlementaire enquête
bouwfraude’, kopten de kranten de daaropvolgende
maandag. In recordtempo werd een Tijdelijke Commissie Bouwnijverheid gevormd, geleid door Marijke
Vos (Groen Links).”
Op 21 december 2001 bracht de heer Zinhagel aan
mij een bezoek en toonde mij de financiële administratie van de Schipholtunnel. Als klokkenluider
was hij zijn baan kwijtgeraakt. Mij werd duidelijk dat
vele tientallen, wellicht honderden bedrijven aan de
bouw gelieerd, kennelijk probleemloos valse facturen
indienden. Deze facturen moesten de officiële en de
schaduwboekhouding op één lijn brengen.
“In ESB schreef ik in januari 2002 een artikel over
de opgaven waarvoor de parlementaire enquêtecommissie zou komen te staan. Op 5 februari 2002 werd
de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid
gevormd, opnieuw geleid door mevrouw Vos. Ook aan
de nieuwe commissie bood ik de diensten van het OTB
aan, maar de commissie besloot met andere instellingen in zee te gaan. Ik werd in een vroeg stadium
door mevrouw Vos uitgenodigd om de commissie
te informeren over relevante aandachtspunten voor

het onderzoek en over de structuur van de bouwnijverheid. Dat heeft geleid tot een college voor en een
discussie met de commissie in de eerste fase van het
onderzoek, op 21 februari 2002. Daarbij kon ik ruim
putten uit inzichten, twee decennia eerder verkregen
bij het leiden van Blok I van het Structuuronderzoek
Bouwnijverheid.
Door TV Twee Vandaag werd ik benaderd om de
openbare verhoren dagelijks van commentaar te
voorzien. Omdat ik geen verantwoordelijkheden
in het parlementaire onderzoek droeg, kon ik deze
uitnodiging honoreren. In een nauwe samenwerking
met André Zwartbol (presentator Twee Vandaag) ben
ik circa 20 maal in de Haagse studio geweest om de
verhoren van die dag toe te lichten. Met Ferry Mingelen ben ik zelfs een hele dag in de weer geweest om
‘real time’ commentaar te leveren. Onnodig te melden
dat deze TV-flitsen vele malen meer impact hebben
gehad dan het omvangrijke en serieuze onderzoek dat
we destijds voor de Parlementaire Enquêtecommissie
Bouwsubsidies hadden verricht.
Ook zonder OTB-onderzoek heeft de Commissie-Vos naar mijn mening uitstekend werk verricht.
De Nederlandse bouwnijverheid stond te kijk en likte
haar wonden. Toen anderhalf jaar later de NMa de
zogeheten coulantieregeling afkondigde, meldden
meer dan 450, vooral grote bouwbedrijven zich. Het is
duidelijk geworden dat er inderdaad sprake was van
een wijdvertakt systeem waaraan niet alleen nagenoeg alle bouwbedrijven deelnamen, maar ook vele
installateurs, onderaannemers en de leveranciers van
bouwmateriaal (zand, cement, beton, bitumen).
Op 31 mei 2006 legde de NMa 123 bedrijven boetes
van in totaal 14 miljoen euro op. Het betrof 69 kabel- en leidingleggers en 54 ondernemingen die voor
groenvoorziening zorgen.
De vraag bleef wel of dit allemaal tot aanzienlijke
prijsopdrijving heeft geleid, zoals de Commissie-Vos
wel suggereert. De publieke sector (dus de belastingbetaler) zou ruwweg 10% teveel hebben betaald. Over
deze kwestie schreef ik in Boss magazine 2003 en in
Building Research & Information (2004).
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Ook als je niet zelf onderzoek verricht, kun je als
onafhankelijk TUD-onderzoeker een nuttige maatschappelijke bijdrage leveren aan het blootleggen en
oplossen van een groot probleem. Tijdens het symposium ‘De bouw beter bekeken’ van Praktische Studie,
de studievereniging van de Faculteit CiTG, kon ik fris
van de lever commentaar geven op de dag dat het
PEB-rapport uitkwam: 12 december 2002. Het is van
groot belang dat docenten eraan bijdragen dat een
volgende generatie bouwers fraudevrij door het leven
gaat. Aan de Universiteit van Twente was een jonge
collega actief wiens leerstoel betrekking heeft op mededinging in de bouw. Hij was kennelijk via contacten
met het bouwbedrijfsleven goed op de hoogte van de
illegale praktijken, maar zag daarin absoluut geen probleem. Hij schreef vóór de start van de parlementaire
enquête dat het onderzoek heel saai zou worden en
geen bijzondere resultaten zou opleveren. Ik constateer achteraf dat mijn Twentse collega er erg naast
heeft gezeten. Hier liggen schone taken voor het 3 TU
Centre of Excellence ‘Ethics and Technology’.
Inmiddels hebben middelgrote en grote bouwbedrijven zich massaal gestort op het innemen van
grondposities (…). Zij schakelen op deze wijze legaal
de competitie op de bouwmarkt uit (…). Wat vroeger
illegaal moest (bouwkartels), lukt nu legaal (grondposities) minstens zo effectief. Ook anno 2007 is de Nederlandse bouwnijverheid nog steeds niet in staat om
goed met het verschijnsel ‘mededinging’ om te gaan.
[Sinds 2008 zijn de meeste grondposities van bouwers,
ontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten
verlieslatend geworden. In veel gevallen hebben commerciele marktpartijen de hiermee verbonden risico’s
kunnen afwentelen op gemeenten.]
Als follow up van deze activiteiten heb ik leiding
gegeven aan de voorbereiding van het deelprogramma
‘Institutioneel Kader’ van het BSIK-project Proces- en
Systeeminnovatie Bouwnijverheid (PSIB), dat eind
2003 door het kabinet is goedgekeurd. Vervolgens
schrapten de bouwers het deelprogramma ‘Institutioneel kader’ nagenoeg geheel. Ik heb daarover bij de
Commissie van Wijzen en bij de voorzitter van het

Vijftig jaar spoorzoeken in de gebouwde omgeving

bestuur van PSI Bouw mijn beklag gedaan. Dat heeft
niets uitgehaald (…).”
“Mijn grootste triomf beleefde ik enkele maanden
na afronding van de parlementaire enquête. Tijdens
een VIP-bijeenkomst van de TU Delft voegde een directeur van een groot bouwconcern mij toe: “Mijnheer
Priemus, U begrijpt helemaal niets van het bouwbedrijf”. Dat had deze insider heel goed gezien.”

Parlementair Onderzoek Infrastructuurprojecten
“Toen in de begroting 2003 van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, op Prinsjesdag 2002 gepubliceerd, plotseling een zogeheten risicoreservering
voor railprojecten bleek te zijn opgenomen ter grootte
van € 985 miljoen, brak bij menig parlementariër de
klomp. Desgevraagd bleek minister (Roelf) de Boer
de reservering te hebben opgenomen om mogelijke
(verdere) financiële tegenvallers bij de uitvoering van
Betuweroute en HSL-Zuid te dekken. Na alle ergernissen over de besluitvorming en eerdere kostenoverschrijdingen inzake beide megaprojecten, was dit de
druppel die de emmer deed overlopen. Op initiatief
van het Kamerlid Hermans (LPF) werd de Tijdelijke
Commissie Infrastructuurprojecten (TCI) gevormd,
geleid door Adri Duivesteijn (PvdA).
Op 6 februari 2004 werd ik door de voorzitter van de
commissie gepolst om aan het feitelijke onderzoek
leiding te geven. Sinds 1 september 2003 was ik echter
decaan van de Faculteit TBM geworden en tevens
wetenschappelijk directeur van het BSIK-project Vernieuwend Ruimtegebruik van de Stichting Habiforum.
Ik had een agendaprobleem en dat terwijl de opgave
van de TCI zo mooi aansloot op de missie van TBM: de
wisselwerking tussen complexe technische systemen
en multi-actorprocessen. Na enig overleg met het
TCI-presidium werd een contract tussen TCI en TUD
afgesloten waarin ik inderdaad de leiding kreeg over
het onderzoek, maar wel ondersteund door professor
dr. Paul ’t Hart (bestuurskundige aan de Universiteit
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Utrecht) en de TBM-stafleden professor dr. Bert van
Wee (transportbeleid en logistieke organisatie), professor dr. Ernst F. ten Heuvelhof (publiek management),
professor dr. J.A. (Hans) de Bruijn (organisatie & management), dr. Joop Koppenjan en dr. Martin de Jong.
Joop Koppenjan werd in Den Haag bij de commissiestaf gedetacheerd, onder de dagelijkse leiding van drs.
Vries Kool, griffier van de TCI. Later werd drs. Martijn
Leijten aan de staf toegevoegd, die de deelstudie naar
de Zuiderzeelijn heeft uitgevoerd.”
Op 18 juni 2004 onderging de complete enquêtecommissie een mediatraining door Ton Planken, waarbij ik de rol speelde van enkele prominenten die later
publiekelijk zouden worden verhoord.
“Oogmerk van de TCI is vanaf het eerste begin geweest om enerzijds een valide reconstructie tot stand
te brengen van de gang van zaken bij de besluitvorming over zowel de Betuweroute als de HSL-Zuid,
maar ook om daaruit lessen te trekken en een toetsingskader voor toekomstige grote projecten voor de
Tweede Kamer te ontwikkelen. Dit toetsingskader zou
tenslotte worden geprojecteerd op een mogelijk volgend groot project: dat werd de Zuiderzeelijn.
Op 15 december 2004 ontving Frans Weisglas, voorzitter van de Tweede Kamer, de eindrapporten (…) uit
handen van de TCI-voorzitter. Een van de rapporten,
door mij geredigeerd, bestond uit 15 zelfstandige onderzoeksbijdragen die achtergronden en grondslagen
van de besluitvorming inzake grote projecten bieden.
Van deze 15 zijn er 11 geschreven door medewerkers
van de Faculteit TBM. In de deelrapporten over de
Betuweroute (hoofdauteur: Dylan Koenders) en de
HSL-Zuid (hoofdauteur: Rolf Noordsij) heb ik een actief
aandeel gehad. De kern van mijn activiteiten was gelegen in het opbouwen en uitbreiden van dossierkennis,
het intensieve overleg met de commissie, de ingeschakelde stafleden en onderzoekers voor deelaspecten.
Het merendeel van de openbare verhoren heb ik meegemaakt. Al met al gaf deze bezigheid mij een prachtig
kijkje in de politieke keuken.
In januari 2005 sloeg de Stuurgroep Zuiderzeelijn
terug met een rapport waarin onder meer het ‘fouten-
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festival’ in het deelrapport over de Zuiderzeelijn werd
gehekeld. Martijn Leijten, Hans de Bruijn en ikzelf
weerlegden op verzoek van de TCI de zeer oppervlakkige kritiek van de Stuurgroep, die de conclusies van
de TCI geen moment kon bedreigen. De conclusie van
de TCI was en bleef, dat nut en noodzaak van de Zuiderzeelijn niet zijn aangetoond en dat er onvoldoende
informatie voorhanden was om direct de prijsvraagprocedure te starten, zoals minister Karla Peijs aanvankelijk van plan was.
Direct na de aanbieding van het TCI-eindrapport,
waarin ik veel van de inbreng vanuit de Delftse groep
en Paul ’t Hart terugvond, heb ik het oude en vertrouwde handwerk ter hand genomen van het schrijven van artikelen voor nationale en internationale
wetenschappelijke tijdschriften, alsmede het (mede)
verzorgen van special issues van wetenschappelijke
tijdschriften en een boek ‘Decisionmaking on Mega-projects’ (Priemus, Flyvbjerg & Van Wee, 2008). Eind
2013 volgde het ‘International Handbook on Megaprojects’ geredigeerd door mij en Bert van Wee.
In het contract tussen de TU Delft en de Staat,
waarin de ondersteuning van de TCI door de TBM’ers
is geregeld, is uitdrukkelijk het recht vastgelegd van de
Delftse onderzoekers om over de TCI-materie vrijelijk
in wetenschappelijke en vaktijdschriften te publiceren.
Het Ministerie van V&W en de Tweede Kamer
reageerden uiterst adequaat op de rapporten van de
Commissie-Duivesteijn. De Tweede Kamer omarmde
nagenoeg alle aanbevelingen. Binnen V&W werd onder
aanvoering van secretaris-generaal Geert van Maanen
(en later: Wim Kuijken, respectievelijk Siebe Riedstra)
een cultuuromslag doorgevoerd die aanvankelijk nog
te weinig tot de buitenwereld doordrong. Op advies
van de planbureaus blies de regering de Zuiderzeelijn af. (…) In september 2006 werd Bent Flyvbjerg
aan de Faculteit TBM benoemd als parttime hoogleraar, gefinancierd door het Ministerie van V&W, dat
uitdrukkelijk lessen wilde trekken uit het verleden.
Jammer is wel dat in verkiezingstijd de Zuiderzeelijn
weer terugkwam en dat in het Coalitieakkoord van
CDA, PvdA en Christen Unie (2007: 17) de Zuiderzeelijn
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weer uit de as leek te zijn herrezen. We lezen in het
akkoord dat de afspraken inzake de Zuiderzeelijn worden nagekomen, tenzij aannemelijk wordt gemaakt
dat dit de economie van het Noorden des lands te
weinig versterkt en/of de exploitatie zeer verlieslatend
zal zijn. Wie de publicaties over de Zuiderzeelijn (…)
heeft gelezen en begrepen, kan maar één conclusie
trekken: er zal een alternatief samenhangend pakket
investeringen in kennis, ruimte en duurzaamheid voor
het Noorden des lands moeten worden ontwikkeld,
ter waarde van de regeringstoezeggingen van destijds,
waardoor het Noorden in de vaart der volkeren zal
worden opgestuwd.”
Ten langen leste is dit eind 2007 ook zo besloten.

Ten slotte
“Vergeleken met andere westerse democratieën is het
controlerend vermogen van het Nederlandse parlement zwak te noemen. Van de 21 onderzochte parlementen scoorde het Nederlandse parlement in een
nog steeds actueel Duits onderzoek (Harfst & Schnapp,
2003) slechts de 18e plaats. Zo’n zwak parlement kan
uit de wetenschappelijke wereld wel een steuntje gebruiken. Goed onderzoek verhoogt de kans op ‘evidence based’, realistisch en uiteindelijk effectief beleid.
In de Nederlandse situatie met een zwak bewerktuigd
parlement is een beleidsontwikkeling gewenst, die
leidt tot een staatsrechtelijke versterking van de positie van de Tweede Kamer. Aan deze laatste lijn heeft
de TCI (2004) een belangrijke bijdrage geleverd.
Op verschillende momenten, op verschillende manieren en in verschillende hoedanigheden heb ik mijn
bijdrage pogen te leveren aan het verbeteren van het
functioneren van de Tweede Kamer. Dat gebeurde lang
niet altijd door het leveren van bijval aan de Tweede
Kamer of bepaalde groeperingen binnen de Tweede
Kamer. Vaak had mijn bijdrage betrekking op het kritiseren van (delen van) de Tweede Kamer die in mijn
ogen niet zelden het spoor bijster was en kennelijk
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onvoldoende was geïnformeerd. Ik ben zeker niet de
enige hoogleraar die zo’n rol in het recente verleden
heeft gespeeld. Er zijn heel wat hooggeleerde stuurlui
die aan wal staan en zowel Tweede Kamer als kabinet
melden hoe het beter kan. De kunst is daarbij om onafhankelijk te zijn en te blijven, en voorts om zodanig
te opereren dat naast kritiek ook werkbare alternatieven worden aangeboden. Daarbij dient de onderzoeker
te voorkomen dat hij zelf partij wordt in een politiek
steekspel en belangen krijgt bij de uitkomsten van de
politieke besluitvorming. Politiek en wetenschappen
moeten niet te ver van elkaar afstaan, met elkaar
communiceren, maar zich niet bezondigen aan branchevervaging.
Ik heb dit alles met groot genoegen gedaan en – eerlijk gezegd – het smaakt nog steeds naar meer.”
Op deze wijze rondde ik mijn analyse in het afscheidscollege op 29 juni 2007 af. En ik werd op mijn wenken
bediend. Eind 2012 startte de Tijdelijke Commissie
Woningcorporaties, geleid door het PVV-kamerlid
(later: onafhankelijk Kamerlid) Roland van Vliet die
de Parlementaire Enquête Woningcorporaties moest
voorbereiden. Op 4 februari 2013 verzorgde ik voor de
Tijdelijke Commissie een uitvoerige briefing, nadat
ik op 31 augustus 2012 in ESB een artikel had gepubliceerd over opgaven voor de Parlementaire Enquête
Woningcorporaties. Het literatuuronderzoek voor de
Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties
is door de OTB’ers Marja Elsinga en Joris Hoekstra
uitgevoerd. Peter Boelhouwer (wetenschappelijk directeur van het OTB) was voorzitter van de klankbordgroep die de Enquetecommissie heeft geraadpleegd.
Verschillende keren nam ik deel aan zogeheten rondetafelbijeenkomsten van een Vaste Kamercommissie
(VROM, WWI, Justitie, Verkeer en Waterstaat; thans
I&M en BZK) van de Tweede Kamer. Op 7 oktober 2009
uitte ik zware kritiek op de Crisis- en Herstelwet en het
gedachtengoed van de Commissie-Elverding tijdens
een rondetafelbijeenkomst van de Vaste Commissie
van Verkeer en Waterstaat. Deze kritiek leidde tot veel
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publiciteit in dag- en vakbladen en tot scherpe debatten met onder meer Friso de Zeeuw. Voorlopig is er nog
geen eind te bespeuren aan mijn zwerftochten door het
mijnenveld tussen Delft en Den Haag.

In gesprek met André Zwartbol in 2002 over het verloop van de
Parlementaire Enquête Bouwnijverheid.
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19
Enige zelfreflectie

Op het moment dat ik dit schrijf (2015) veronderstel
ik dat het leven nog van alles heeft te bieden en dat
ik mijn beroepsmatige activiteiten nog wel enige tijd
zal kunnen voortzetten. Mijn nultiende aanstelling als
hoogleraar aan de TU Delft is inmiddels verlengd van 1
oktober 2013 tot 1 oktober 2015. Niettemin lijkt het mij
niet geheel voorbarig, nu ik in de leeftijdscategorie 70+
val, een voorlopige balans op te maken, althans in de
vorm van enige zelfreflectie. Een echt, meer definitief
oordeel moeten anderen te zijner tijd maar vellen.
Als ik het voorgaande nog eens lees en de lijst van
publicaties, lezingen en andere output (opgenomen
in het publicatieoverzicht ‘Bonen geteld’) langsloop,
ontkom ik niet aan de indruk dat ik tientallen jaren
lang tamelijk ijverig bezig ben geweest. Ik heb steeds
de energie gehad om initiatieven te ontplooien, nieuwe uitdagingen te zoeken en aan te pakken, steeds
lopende karweien netjes af te maken en op tijd uit
projecten te stappen waarin ik onvoldoende perspectief zag. Daarbij was ik gezegend met een behoorlijk

ontwikkeld anticipatorisch vermogen: ik dacht en ik
plande steeds vooruit, volgens derden soms op het
absurde af.
Onmiskenbaar heb ik steeds veel kansen gekregen
en gecreeërd. Veel van mijn activiteiten vloeide voort
uit externe verzoeken en uitnodigingen. In deze autobiografische notities geef ik ook aan, naast evidente
successen, wat mij níet is gelukt.
Het valt me ook op dat mijn hele oeuvre wel op
een zekere manier samenhangend en herkenbaar is,
waarbij ik over een breed front heb geopereerd. Zoals
uit de vorige hoofdstukken blijkt, ben ik actief geweest
in vier onderzoekssporen: volkshuisvesting, bouw en
vastgoed, ruimtelijke ontwikkeling en grondbeleid,
respectievelijk infrastructuur en transport.
Ik heb steeds relaties tussen verschillende invalshoeken, componenten en context gezocht en in toenemende mate op systeemniveau gedacht en onderzocht. Zeker wat dat betreft blijk ik goed in de cultuur
van de Faculteit Techniek, Bestuur en Management
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van de TU Delft te passen.
Tijdens mijn afscheidscollege heb ik mijzelf vooral
als assembleur afgeschilderd, die de stukken samenvoegt die andere onderzoekers hebben ontwikkeld.
Ik heb in mijn jonge jaren wel een reeks theorieën
benoemd en gelanceerd (zoals de woningmarktparadox en de ijzeren wet van de woningmarkt), maar
mijn kracht ligt niet zozeer in theoretische verdieping
als wel in het vinden van verbanden en het geschikt
maken van theoretische inzichten voor beleid en
praktijk. Deze opstelling heeft mijn rol als opinieleider
op het terrein van bouwen, wonen, planning en infrastructuur ondersteund. Uit de bijlagen D en E blijkt dat
ik internationaal veel heb gepubliceerd (vergeleken
met vakgenoten), maar dat ik niet overdreven veel ben
geciteerd. Volgens Google Scholar is mijn H-factor nu
32. Die waarde stijgt nog steeds, want het publiceren
en (vooral) het citeren gaan door.
Mijn publicaties hebben vooral doorwerking gehad
in het maatschappelijke en politieke debat. Later heb
ik mijn activiteiten wel eens omschreven als: “Het was
nèt geen onderzoek en nèt geen beleid”.
Wie het voorgaande leest, kan wellicht de indruk
krijgen dat ik in voortdurende strijd gewikkeld was
met autoriteiten en iets te vaak ruzie maakte. Dat is
mijns inziens het gevolg van de accenten die ik in
deze biografische notities heb gelegd, en ook van mijn
opvatting dat er met betrekking tot beredeneerde en/
of empirisch gefundeerde inzichten niet kan worden
gemarchandeerd. Ik ben steeds eigenwijs en standvastig gebleven, moest niets hebben van kuddegedrag, en
daar heb ik geen spijt van.
Opvallend is hoe lang ik ben doorgegaan met het
publiceren in de Nederlandse taal en hoe lang het
heeft geduurd voordat ik in de internationale wetenschappelijke tijdschriften doordrong. Toen de ban
gebroken was, heb ik de schade wel aardig ingehaald,
maar ik heb hier toch wel kansen voorbij laten gaan:
mijn proefschrift, het boek over systeembouw en het
boek over verhuistheorieën en de verdeling van de
woningvoorraad zijn in het Nederlands blijven steken
en hebben nooit een internationaal publiek bereikt.
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In tenminste één specialiteit ben ik zeer actief en
productief geweest: de samenstelling als guest editor,
meestal met een of meer collega’s, van een special
issue van een internationaal tijdschrift. Ik heb 36 van
zulke special issues geproduceerd. Voorts heb ik drie
keer het initiatief genomen tot de oprichting van een
internationaal wetenschappelijk tijdschrift (thans
allemaal ISI-tijdschriften): in 1985 het Netherlands
Journal of Housing and Environmental Research (sinds
2000: Journal of Housing and the Built Environment);
in 2000 het European Journal of Housing Policy (sinds
2009: International Journal of Housing Policy) en in
2001 het European Journal of Transport and Infrastructure Research.
Tot de oprichting van het European Journal of
Housing Policy is in september 1998 de stoot gegeven
door de onderzoeksinstituten in Gävle (Bengt Turner),
Glasgow (Robina Goodlad en Mark Stephens) en Delft
(ikzelf).
Als ik het nog eens over zou mogen doen, zou ik me
veel sterker in het gesproken en geschreven woord
van de Engelse taal hebben bekwaamd en veel eerder
de overstap naar internationale wetenschappelijke
publicaties hebben gemaakt.
De curieuze combinatie van een bouwkunde-opleiding en een economie-opleiding is me ook achteraf
wel goed bevallen, hoewel ik vakgebieden als systeemleer en policy analysis, die pas veel later mijn pad
kruisten, graag eerder had willen absorberen. Wat ik
vooral beter had willen doen, is het omgaan met statistiek, modellering en multivariate analyse. Tijdens
mijn proefschriftonderzoek heb ik hiermee geworsteld
door eindeloze programmeringsactiviteiten op de
TR4-computer. Ik zou achteraf liever hebben gehad
dat toen de PC en statistische software al gemeengoed
waren geweest en dat ik veel meer routine zou hebben
opgedaan met modellering en statistiek. Dat zou veel
meer serieuze analyse van empirisch onderzoek hebben opgeleverd.
Over mijn teksten ben ik achteraf in het algemeen
wel tevreden: die zitten meestal helder in elkaar, met
af en toe een lichte noot en redeneringen die in het
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algemeen wel kloppen. Denk ik. Qua bescheidenheid
viel en valt er voor mij natuurlijk nog veel te winnen.
Vooral in de jaren zestig en zeventig zaten er flink
wat normatieve elementen in mijn aanpak, maar die
geven de tekst ook wel een drive die zich in latere
geschriften minder manifesteerden. Na mijn emeritaat bloeide het activisme weer op, vooral dankzij
het overwegend treurige woningmarktbeleid van de
meeste politieke partijen en de Nederlandse rijksoverheid. In 2013 bundelde ik mijn Nederlandstalige
artikelen en columns, geschreven na mijn afscheidscollege (2007-2013), op het terrein van woningmarkt
en woningcorporaties: De slag om de woningmarkt
en de woningcorporatie. De publicatie bleek meer dan
400 bladzijden te tellen. Kortom, ik begon en eindigde
met columns en veel korte artikelen in Nederlandse
kranten en tijdschriften. Daartussenin ontstonden de
wetenschappelijke publicaties, gebaseerd op serieuze
onderzoeksinspanningen en serieus denkwerk.
In het begin van 2014 is in Nederland in de pers en
in wetenschappelijke kringen de discussie losgebarsten over plagiaat en zelfplagiaat, naar aanleiding van
de casus Peter Nijkamp. Met Peter heb ik jarenlang
nauw samengewerkt, zeer tot mijn genoegen. Ik heb
nimmer onoirbare zaken waargenomen, maar ik ken
het complete oeuvre van Nijkamp onvoldoende. De
algemene kwestie is wel een aanleiding tot zelfreflectie, zeker gezien het feit dat ik vermoedelijk ook mag
worden gerekend tot de nu dubieuze categorie van
veelschrijvers (hoewel ik de omvang van de productie
van Peter Nijkamp in de verste verte niet heb bereikt).
Allereerst heb ik nooit een externe druk gevoeld om
veel te publiceren. Ik werd op jonge leeftijd (34 jaar)
tot hoogleraar benoemd, toen ik nog geen enkel artikel
in een internationaal toptijdschrift had gepubliceerd.
Achteraf beschouwd had er op dit punt best wat meer
externe druk mogen worden uitgeoefend. Later heb ik,
geheel intrinsiek gemotiveerd, de schade ruimschoots
ingehaald en heb niet alleen nationaal maar ook
internationaal veel gepubliceerd. Vaak vloeide een Engelstalige publicatie voort uit een Nederlands artikel.
Daarmee bereikte ik een ander publiek, maar dit kan
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je natuurlijk ‘zelfplagiaat’ noemen. In een internationaal wetenschappelijk artikel is er vaak een aanloop
nodig langs een min of meer gebaand pad, zoals: waar
komen de Nederlandse woningcorporaties vandaan,
hoe ontwikkelde zich het subsidiebeleid in het Nederlandse woonbeleid sinds 1945, wat vormt de wettelijke
basis voor overheidsinterventie op de Nederlandse
woningmarkt en hoe kijken economen aan tegen een
financieel-economische crisis? Naar mijn beste weten
heb ik daarbij steeds mijn bronnen vermeld en meestal geen letterlijke citaten aangegeven. Een deel van
deze informatie beschouw ik als algemeen beschikbare kennis, waarvoor een bronvermelding overbodig
is. Het is gewenst dat de wetenschappelijke spelregels
inzake bronvermelding en zelfcitatie worden geactualiseerd, c.q. worden aangepast aan in de praktijk
algemeen toegepaste conventies.
Sinds de H-index overal wordt beschouwd als de
meest geschikte ‘single indicator’ van wetenschappelijke prestaties, zien we in sommige disciplines
een proliferatie van het aantal auteurs per publicatie. Lange tijd heb ik voorbijgeleefd aan de H-index
en ontbrak bij mij de kennis om ten aanzien van de
H-index strategisch gedrag te ontwikkelen. Heel vaak
was ik de enige auteur van een artikel (als algemene
lijn overigens niet te verkiezen). In toenemende mate
schreef ik een artikel met een collega (meestal niet
met een promovendus, maar een ervaren onderzoeker
in Nederland of uit het buitenland). Slechts bij hoge
uitzondering was het aantal auteurs groter dan twee,
met vier als maximum (exclusief commissierapporten,
die overigens niet als wetenschappelijke publicaties
moeten worden beschouwd).
Van de circa 250 artikelen in wetenschappelijke internationale tijdschriften heb ik er 134 (54%) als enige
auteur geschreven, 78 (31%) met één co-auteur, 32
(13%) met twee co-auteurs en slechts 4 (2%) met drie
co-auteurs.
Een essentieel criterium voor elke wetenschappelijke publicatie hoort mijns inziens te zijn, dat het iets
toevoegt aan onze theoretische en/of empirische kennis. Vooral later in mijn carrière heb ik vraagstukken
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op systeemniveau geanalyseerd. Daarbij gaat het vaak
om bestaande componenten (mèt bronvermelding) die
op een nieuwe wijze met elkaar in verband worden
gebracht. Het ligt voor de hand dat elke wetenschappelijke publicatie voortbouwt op bestaande inzichten
en een combinatie is van bestaande kennis en nieuwe
inzichten. Als uit dergelijke publicaties de bestaande
kennis zou worden geëlimineerd, zouden zij voor het
gros van de lezers onbegrijpelijk worden. En de lezers
hebben het al zo moeilijk.
Ten slotte is een belangrijk punt van bezinning hoe
tussen co-auteurs wordt samengewerkt. Een hoogleraar mag nimmer meeliften op kennis van promovendi
of andere jonge onderzoekers. De volgorde van de
auteurs geeft aan hoe de gewichten van de bijdragen
zijn verdeeld (in de allervroegste jaren van mijn wetenschappelijke loopbaan bepaalde het alfabet de volgorde van co-auteurs: een zeer onbevredigende praktijk).
Het promoveren op artikelen is bij mijn promovendi
pas later in zwang gekomen. In het algemeen trad ik
niet als mede-auteur op: als promotor dreig je dan als
slager je eigen vlees te keuren. Na de verdediging van
het proefschrift heb ik wel met promovendi samen artikelen geschreven (bijvoorbeeld Reinout Kleinhans en
Liou Cao, MIT-promovenda) die (deels) op het proefschrift waren gebaseerd. In alle gevallen stelde ik aan
mezelf de eis dat ik iets relevants had toe te voegen
aan het eindproduct.
In allerlei opzichten heb ik het tij meegehad. Ik kon
altijd vanuit een stimulerend en niet-veeleisend thuisfront opereren, dat me steeds alle ruimte gaf. Ook de
wonderlijke organisatie van de TU Delft heeft steeds
alle mogelijkheden geboden, als het er op aankwam,
om het RIW en later het OTB te ontwikkelen, de afstudeerrichting Volkshuisvesting mogelijk te maken en
de introductie van het vierde domein ‘Ruimte: gebruik
en ontwikkeling’ in de opleiding Technische Bestuurskunde alle kans te geven. Toen ik met onderzoek
begon, was de maatschappelijke urgentie van het oplossen van de woningnood en het voeren van een goed
volkshuisvestingsbeleid een feit, later gevolgd door
veelbelovende beleidsvelden als de stadsvernieuwing,
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de stedelijke vernieuwing en het grotestedenbeleid.
Recentelijk trokken de moeizame aanpak van grote
infrastructuurprojecten en de gevolgen van energietransitie en zeespiegelrijzing voor ontwikkeling en
beheer van infrastructuur en vastgoed veel politieke
en maatschappelijke aandacht. Op deze hoge maatschappelijke prioriteit kon ik steeds onbeschaamd
meeliften. Met redelijk getimede actuele project- en
programmavoorstellen kon ik in zowel de tweede- als
de derdegeldstroom behoorlijk scoren, vooral in Nederland, later ook in Europa.
Ik heb vanaf het allereerste begin het gevoel gehad
dat ik serieus werd genomen, zowel in de wetenschappelijke wereld, in beleidskringen, bij studenten als
bij het brede publiek. Vooral in het begin verbaasde
me dat, want toen kwam ik pas kijken. Later groeide
het besef dat ik me moest beperken: geen publieke
uitspraken over verschijnselen die ik niet voldoende
ken en die ik niet of onvoldoende zelf heb bestudeerd.
Deskundigheid op het ene gebied impliceert niet vanzelf deskundigheid op een ander gebied.
Een positie aan de universiteit, een algemeen erkend alibi voor onafhankelijkheid, was mij op het lijf
geschreven. Het grote geld dat in de bouw- en vastgoedwereld als het ware om de hoek lag, heb ik altijd
gênant gevonden. Als je boven de balkenendenorm
komt, ben je pas echt beklagenswaardig. Dat treurige
lot is me gelukkig bespaard gebleven.
Een belangrijk pluspunt van het universitaire milieu
is dat je steeds met jonge, deels zeer talentvolle mensen werkt, die zich vaak verrassend snel ontwikkelen,
tegelijkertijd leergierig en kritisch zijn en vaak intrinsiek zijn gemotiveerd. Dat geldt voor de studenten, de
promovendi en voor de jonge stafleden. Die ambiance
is mij altijd uitstekend bevallen. Van de 67 promovendi
die ik (mede) heb begeleid, hebben er inmiddels tien
het tot hoogleraar geschopt.
Ik geloof niet dat ik revolutionaire vernieuwingen
heb gebracht of kolossale wapenfeiten heb verricht.
Mijn bijdrage bestaat uit een reeks actuele inzichten,
verbeteringen en verhelderingen die de wereld niet
slechter hebben gemaakt. Ik heb weinig tijd vermorst
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en heb aanzienlijk meer geproduceerd dan geconsumeerd. Ik hoop dat sommigen, met name bewoners en
gebruikers van niet-residentieel vastgoed en infrastructuur, met onderdelen van die zeer gevarieerde
productie direct en indirect hun voordeel hebben
kunnen doen.
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Geboren 15 oktober 1942 te Rotterdam.
Gehuwd met Marie Betje (Mieke) Noach (1964).
Dochter Lian (1966), zoon Guido (1968).

Opleiding
1960

Gymnasium B

1965

Bouwkundig ingenieur, TH Delft (met lof) (7-4-1965)

1968

Dissertatie ‘Wonen, kreativiteit en aanpassing’, TH Delft
(14-2-1968)

1975

Doctoraal examen Algemene Economie, Erasmus Universiteit
Rotterdam (met lof) (15-5-1975)

Loopbaanontwikkeling
1964-1965

Projectcoördinator Bureau Bouwvoorbereiding Rijksuniversiteit
Leiden (van 9-11-1964 tot 1-6-1965 fulltime; van 1-6-1965 tot
1-11-1965 parttime: 0,6 fte)

1965-1977

Wetenschappelijk (hoofd)medewerker Afdeling Bouwkunde TH
Delft, sinds 1969 tevens directeur RIW (Research Instituut voor
de Woningbouw: parttime (0,4 fte) 1-6-1965 – 1-11-1965; fulltime
1-11-1965 – 1-11-1966; parttime (0,6 fte) 1-11-1966 – 1-3-1968;
fulltime: 1-3-1968 – 1-9-1977)

1966-1968

Research-Ingenieur Nationale Woningraad, Amsterdam (0,4 fte)

1973

Onderwijsopdracht volkshuisvesting, met name voor wat betreft
de woningmarkt en het overheidsbeleid (6 juni)

1977-2003

Hoogleraar Volkshuisvesting, TU Delft (1 september)

1979-1983

Decaan Afdeling Bouwkunde, TH Delft (1979/81; 1982/83)

1981-1993

Research Fellow Netherlands Institute for Advanced Studies
(NIAS), Wassenaar: 1981/82; 1983/84 (visiting scholar); 1992/93
(member Theme Group Urban Change and Urban Policy)

1985-2003

Wetenschappelijk directeur Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft

1990-1996

Hoogleraar Political Science and Technology, European Faculty
of Land Use and Development, Straatsburg

1995-1997

Visiting professor Department of Land Management, School of
the Built Environment, De Montfort University, Leicester (UK)

2000-2004

Visiting professor Department of Urban Studies, University of
Glasgow (UK)

2003-2007

Decaan Faculteit Techniek, Bestuur en Management, TU Delft

2003heden

Hoogleraar Systeeminnovatie Ruimtelijke Ontwikkeling, TU
Delft (sinds 1-10-2007: onbezoldigd)

29-8-2013

CvB-besluit verlenging aanstelling tot 1-10-2015

2009-2010

Hoogleraar Decisionmaking on Large Infrastructure Projects
(wnd), TU Delft (onbezoldigd)

1-1-2008

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Haaglanden onder:
Priemus Onderzoek & Advies

Huidige functies en nevenfuncties
• Hoogleraar Systeem Innovatie Ruimtelijke Ontwikkeling, TU Delft (sinds 1 september 2003)
• Lid NWO-Programmacommissie Duurzame Bereikbaarheid Randstad (sinds 2007)
• Lid Raad van Toezicht Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (sinds 2009)
• Lid Kerncommissie NWO-programma Urban Regions in the Delta (sinds 2011)
• Lid Programmacommissie Smart Urban Regions in
the Future (sinds 2015)
• Columnist Aedes Corporatieforum (sinds 2011)
• Columnist NVM-website (sinds 2012)
• Member Advisory Board Journal of Housing and
Built Environment (HBE) (since 1996)
• Member International Advisory Board of Urban,
Journal of the Urban and Regional Planning Department, Universidad Politécnica de Madrid (since
2010)
• Vice chairman Foundation the Northsea-region in
an Urbanising World (NUW) (since 2012).
• Member Evaluation Panel Transnational Research
Programme Sustainable Urban Development,
FAPESP (Brazil), ESRC (UK), NWO (NL) (2015)

Voormalige nevenfuncties (internationaal)
• Member Editorial and Advisory Board Open House
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International (1985-2008)
• Chair Editorial Board (Netherlands) Journal of
Housing and the Built Environment (H&E, later
HBE) (1986-1996)
• Chair Organizing Committee International Research Conference Housing, Policy and Urban Innovation, European Network for Housing Research,
Amsterdam (1987-1988)
• Member Advisory Board RC43 on Housing and the
Built Environment, International Sociological Association (ISA) (1988)
• Vice-chairman European Network for Housing
Research ENHR (1988-2000)
• Member Organizing Committee Comparative study
on early housing strategies, European Science
Foundation (1989)
• Member General Board Netherlands Network for
Urban Development UrbaNeth (1990-1991)
• Chair Organizing Committee International Research Conference European Cities: Growth and
Decline, The Hague, European Network for Housing
Research (1991-1992)
• Consultant Housing Indicators Programme, World
Bank (1991-1994)
• External examiner MSc Property Maintenance and
Project Management, School of Building & Estate
Management, National University of Singapore
(1991-1995)
• Member Advisory Board, Centre for Housing Research and Urban Studies (CHRUS): after 1999: Department of Urban Studies, University of Glasgow
(1994-2001)
• External assessor Appointing Committee on the
Chair of Housing and Urban Studies, Department
of Urban Studies, University of Glasgow (1995)
• Member Research Advisory Board of the Centre for
Housing Management and Development, Department of City and Regional Planning, University of
Wales, Cardiff (1995-2002)
• Member Scientific Review Committee Towards Sustainable Transport Systems, MISTRA Foundation
for Strategic Environmental Research, Lund (1996)
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• Member Conference Steering Committee International Research Conference Housing in the 21st
Century: Looking forward, International Sociological Association (ISA), RC43, Alexandria (USA)
(1996-1997)
• Partner EU-programme DANTE (lead partner: UCL
London, David Banister) (1997-1998)
• Programme director EU-programme TERMINET
(Multimodal terminals and networks) (1997-2001)
• Chair Organizing Committee NECTAR Research
Conference, Delft (1998-1999)
• Member International Jury Conceptual Spatial
Planning, Shenzhen, PR China (1999)
• Member Steering Group IFHP-jubileum congress
Urban Networks, Rotterdam (1999-2000)
• Coordinator Interreg IIc-project EURBANET (19992001)
• Coordinator Interreg IIc-project CORRIDESIGN
(1999-2001)
• Chair Editorial Board European Journal of Transport
& Infrastructure Research (EJTIR) (1999-2003)
• Chair Editorial Board European Journal of Housing
Policy (EJHP) (1999-2004)
• Member Advisory Board Research project European
Funding Mechanisms for Social Housing, Joseph
Rowntree Foundation, London (2000-2002)
• Member Council Unitech International (exchange
programme for students of top universities of technology and industries in Europe) (2003-2007)
• Member Council of Engineering Systems Universities (CESUN) (2004-2007)
• Associate of Queensland University of Technology,
Brisbane, Australia (2006-2009)
• External assessor Appointing Committee on the
Chair of Spatial Planning in Europe, Technische
Universität Dortmund (2007)
• Member Steering Group International Conference
Governance of Major Investment Projects, Trondheim (2007-2008)
• Member Scientific Committee INFRA 2009 Conference Chennai (India) (2008-2009)
• Member Editorial Advisory Board, The Internatio-
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nal Encyclopedia of Housing and Home (2008-2012)
• Member Steering Group OMEGA Centre for Mega
Projects in Transport and Development, Bartlett
School of Planning, University College London
(2008-2013)
• (Together with Emrah Acar) coordinator Workshop
25 Housing Innovation at the ENHR Conference
Urban Dynamics and Housing Change, European
Network for Housing Research, Istanbul University
of Technology, Istanbul, July 4-7, 2010
• Member Advisory Board Low Carbon Earth Summit
2012, Hefei (Anhui Province) (2011-2012)
• Member Advisory Commission International Federation of Housing and Planning Centennial 2013
(London) (2011-2013)

Voormalige nevenfuncties (nationaal)
• Lid Commissie Basistypen Efficiënte Woningbouw
(1966-1967)
• Lid Bouwkundige Contact Commissie (Veenmolengroep) (1966-1970)
• Lid Sectie/Stuurgroep Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting, Wiardi Beckmanstichting (19661993)
• Lid Werkgroep Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting PvdA, afdeling Leiden (1966-1990)
• Adviseur Nationale Woningraad (1968-1970)
• Samenstelling en presentatie Teleac-cursus Bouwen en Wonen (1970-1971)
• Lid Commissie Woonplaatskeuze en Woonmilieu,
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening
(1971-1976)
• Lid Werkgroep Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, PvdA-fraktie gemeenteraad Leiden (19711977)
• Lid Fractie-ondersteuningscommissie/Braintrust
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Tweede
Kamerfractie PvdA (1971-1993)
• Lid Projectgroep Stadsvernieuwing Crooswijk
(1973-1977)

• Lid Centrale Commissie voor de Bejaardenoorden
(1973-1978)
• Lid Werkgroep Ontwikkelingscyclus Laagbouw
(1974-1975)
• Lid Cöordinatiecommissie Rehabilitatie Kooi en
Noorderkwartier Leiden (1974-1975)
• Adviseur Wijkorgaan Crooswijk, Rotterdam (19741975)
• Lid Commissie van Advies, maandblad Woningraad
(1974-1976)
• Vice-voorzitter subcommissie Planning van de
Centrale Commissie van de Bejaardenoorden
(1974-1978)
• Lid Stadsvernieuwingsteam, PPD, Provincie
Zuid-Holland (1975-1978)
• Lid Begeleidingscommissie Kwalitatief Woningonderzoek (KWO), Ministerie van VROM (1976-1977)
• Vast medewerker Lokaal Bestuur (1976-1978)
• Voorzitter Stuurgroep Gebouwde Omgeving Structuuronderzoek Bouwnijverheid (1976-1982)
• Lid Algemeen Coördinatieteam Struktuuronderzoek Bouwnijverheid (1976-1982)
• Medewerker NRC/Handelsblad (1976-1984)
• Lid Algemeen Bestuur Landelijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting LOBH (1977-1979)
• Lid/vice-voorzitter Bestuur Nederlands Instituut
voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
NIROV (1977-1986)
• Voorzitter Sectie Volkshuisvesting NIROV, opgericht
29 maart 1977 (1977-1986)
• Lid Redactieraad Socialisme en Democratie (19771997)
• Lid Raad voor de Volkshuisvesting RAVO (19791996) (KB 4-12-1979, eerst als NIROV-vertegenwoordiger, sinds 1 maart 1984 als onafhankelijk expert
op het terrein van techniek en bestuur)
• Voorzitter Breed Beraad Woonlasten, Amsterdam
(1980)
• Lid PvdA-Onderzoekscommissie Pelle Mug (18
augustus – 5 december 1980)
• Lid Voorbereidingscommissie ZWO-projectfinanciering Technische Wetenschappen (1980-1982)
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• Adviseur (met Carel Adriaansens) van B&W
Amsterdam en lid Taakgroep Woningdistributie
(1981-1982)
• Vice-voorzitter Stichting Technische Wetenschappen, Utrecht (1981-1987)
• Voorzitter Programma-Commissie NIROV-cursus
Volkshuisvestingsbeleid (1982-1990)
• Adviseur B&W Den Haag over grondbeleid en erfpacht (1983-1984)
• Lid Beleidsraad Onderzoek tien jaar Stadsvernieuwing, Rotterdam (1983-1984)
• Lid Adviescommissie Unificatie Bouwvoorschriften
(VNG) (1983-1985)
• Voorzitter NIROV-cursuscommissie Volkshuisvestingsbeleid (1984-1996)
• Lid Redactieraad Bouw (1984-1996)
• Adviseur Securiton bv (1984-1986)
• Lid Adviesraad Institute for Housing and Urban
Development Studies IHS, Rotterdam (1984-1997)
• Lid Bestuur Hudig Stichting (1984-2010)
• Extern Voorzitter van de Commissie Overleg Toekomst Gemeentelijke Woningdienst Tilburg (1985)
• Lid Bestuur Stichting Gestructureerde Samenwerking Interdisciplinair Onderzoek Bouwen en
Wonen (1985-1989)
• Lid Redactieraad Europolis/Eurostad (1985-1992)
• Lid Programmacommissie Stedelijke Netwerken
(1985-1993)
• Voorzitter Programma Adviescommissie Volkshuisvesting (1986-1987)
• Lid Jury Ideeënprijsvraag Garantie Instituut Woningbouw (1986-1989)
• Lid Commissie voor de Bouwvoorschriften (19861993)
• Lid Begeleidingscommissie Kenbaarheid Publiekrechtelijke Rechtstoestand Vastgoed (1987-1988)
• Lid Jury Bewonersprijsvraag Vereniging eigen huis
(1987-1988)
• Lid Begeleidingscommissie CIVOB-cursus Gemeente en Volkshuisvesting (1988-1989)
• Voorzitter RAVO-commissie Wijziging Besluit
Huurprijzen Woonruimte (1988-1989)
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• Lid SER-Commissie Volkshuisvestingsbeleid (19881989)
• Voorzitter RAVO-commissie Nota Volkshuisvesting
(1988-1989)
• Voorzitter Commissie Beheersbaarheid Individuele
Huursubsidies (1988-1989)
• Voorzitter Jury Prijsvraag Jubileumscriptiewedstrijd
Stichting Opleiding Makelaardij (SOM) (1988-1989)
• Secretaris Kerngroep Infrastructuur, Transport en
Logistiek (1988-1994)
• Lid Bestuur Stichting Nederlands Expertisecentrum Ruimtelijke Informatieverwerking NEXPRI
(1988-1997)
• Lid, sinds 1999 Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur
Netherlands Graduate School for Housing and Urban Research NETHUR (1988-2004) (NETHUR startte
officieel 1-1-1989)
• Lid Structuurcommissie Huishoudtechnologie,
Landbouw Universiteit Wageningen (1989)
• Lid Vaste Commissie Algemene Zaken RAVO (19901992)
• Voorzitter RAVO Commissie Wijziging Woningwet
(1990-1992)
• Lid Redactieraad Vastgoed (1990-1992)
• Voorzitter RAVO Commissie Woninggebonden Subsidies (1990-1993)
• Vice-voorzitter Bestuur ZWO Stichting SociaalRuimtelijk Onderzoek SRO (1990-1994)
• Voorzitter Werkgemeenschap Bouwen en Wonen,
ZWO-Stichting Sociaal-Ruimtelijk Onderzoek SRO
(1990-1994)
• Lid Commissie van Advies inzake de oprichting
van een financieringsinstituut voor volkshuisvesting en stadsvernieuwing (BNG, NCIV, NWR) (1991)
• Voorzitter RAVO Commissie Bestuur op Niveau II
en Interimwet Bestuur Stedelijke Gebieden (19911992)
• Deelnemer Nationaal Platform Verkeer en Vervoer
(Commissie-Beek) (1991-1992)
• Lid Evaluatie Commissie Regelgeving Woningwet
(1992)
• Columnist Binnenlands Bestuur (1992-1994)
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• Lid Jury Het Nederlandse Bouwbeeld, Internationale Bouwbeurs Utrecht (1993)
• Voorzitter PvdA-commissie Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening (adviseert zowel bestuur als
fractie) (1993-1996)
• Adviseur Gemeente Enschede bij onder curatelestelling Woningstichting Eigen Haard (1994)
• Voorzitter Jury Prijsvraag ‘Duurzaam bouwen achter de duinen’, Den Haag (1994-1995)
• Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse
Gemeenten BNG (1994-2006)
• Voorzitter Jury Prijsvraag Goedkoper Bouwen,
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Sfb) (1995-1996)
• Leiding (samen met professor Henk Voogd, Rijksuniversiteit Groningen) van de postacademische
Toptech cursus ‘Stedelijk Management’ (1995-1996)
• Lid Raad van Advies van de Stichting Ontwerpen
voor Nederland, Amsterdam (1995-1997)
• Lid Stuurgroep Structuurplan Haaglanden (19951998)
• Lid Curatorium NIROV Netwerk Bouwen en Wonen
(vóór 1999: Netwerk Volkshuisvesting) (1995-2012)
• Lid SER-Werkgroep Toekomstige Ruimtelijk-Economische Structuur (1997)
• Lid Innovatienetwerk Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf (1997)
• Lid SER-Werkgroep Grotestedenbeleid (1997)
• Lid Commissie Toekomst van het NIROV (Commissie-Witsen) (1997)
• Lid Raad van Commissarissen en voorzitter Raad
van Advies Nationaal Woninginstituut (NWI) (19972000)
• Voorzitter Klankbordgroep Volkshuisvesting BNG
(1997-2006)
• Lid SER-Commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid (1997-2014)
• Lid Commissie ‘Internationale concurrentiepositie
Nederland’, Ministerie van EZ (1999-2000)
• Lid PvdA-Werkgroep Grondpolitiek (1999-2001)
• Rapporteur Adviescommissie Zuidvleugel (19992001)

• Lid SER-Werkgroep Grondpolitiek (1999-2001)
• Lid NWO-Connekt Programmacommissie Verkeersen vervoersonderzoek (1999-2002)
• Lid Wetenschappelijke Commissie Expertisenetwerk Meervoudig Ruimte-gebruik/Habiforum
(1999-2002)
• Leiding meerjarig NWO-programma ‘De ruimtelijke
inrichting van polycentrische regio’s’ (1999-2003)
• Lid SER-Werkgroep Ontwerp-Nota Wonen (2000)
• Voorzitter Jury Zuiderkerkprijs, Amsterdam (2000)
• Lid SER-Werkgroep Natuurbeleid (2000)
• Lid Jury Nationale Bouwprijs (2000-2004)
• Lid Begeleidingscommissie CPB-onderzoek Woningcorporaties (2001-2002)
• Lid Adviescommissie Tender Investeringsprogramma’s Provincies (TIPP), Ministerie van Economische
Zaken (2001-2003)
• Lid Jury Nationale Bouwprijs RAI Bouwbeurs (20012003)
• Columnist VNG-Magazine (2001-2005)
• Voorzitter Strategisch Beraad Basisregistratie
Adressen (2002)
• Onderzoekscoördinator Parlementair Onderzoek
Infrastructuurprojecten (Commissie Duivesteijn)
(2003-2004)
• Lid Commissie Marktstrategie BNG (2003-2006)
• Lid Adviesgroep IFD-bouwen (IndustrialisatieFlexibiliteit-Demontage) (2003-2006)
• Wetenschappelijk directeur en voorzitter Wetenschappelijke Stuurgroep Bsik-project Vernieuwend
Ruimtegebruik (Habiforum) (2003-2007)
• Voorzitter Stuurgroep Corpovenista (Corporaties
Vernieuwen de Stad) (2003-2008)
• Columnist Woonbondig (2004-2007)
• Columnist Nieuwsflits Habiforum (2004-2007)
• Lid Denktank Woningmarkt, NIROV (2006)
• Lid jury De Vernufteling (KIvI-NIRIA-ONRI) (20062007)
• Lid Advisory Board van Buurt Management Nederland (2006-2007)
• Lid Onderzoekscommissie Bos en Lommerplein
(2006-2007)
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• Lid Think Tank Ministerie van VROM (voorzitter: ir.
M. Enthoven) (2006-2010)
• Deelnemer Kenniskamer Ministerie van V&W/Ministerie van IenM (voorzitter: drs. W. Kuijken; later:
drs. S. Riedstra) (2006-2011)
• Redactiemedewerker Building Business (2006-2013)
• Lid Initiatiefgroep Investeren in Ruimtelijke Kwaliteit (2007)
• Lid Commissie Private Financiering Infrastructuur
(Commissie-Ruding, ingesteld door minister van
Verkeer en Waterstaat) (2007-2008)
• Onafhankelijk deskundige Project Openbaar Vervoer-autoriteit Randstad (2007-2008)
• Voorzitter Klankbordgroep Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse, Ministerie van VROM (2007-2008)
• Lid SER-Commissie van Sociaal-Economische Deskundigen, Advies Integrale Hervorming Woningmarkt (2007-2010)
• Lid/co-chair Stuurgroep Security, Safety and International Justice, Campus The Hague (Universiteit
Leiden/TU Delft) (2007-2010)
• Visitator woningcorporaties, Raeflex, Utrecht (20072010)
• Lid Raad van Commissarissen Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft B.V. (2007-2012)
• Lid Wetenschappelijke Klankbordgroep Woonprijsbeleid SEV en De Vernieuwde Stad (2008)
• Adviseur College van B&W Cromstrijen inzake
Numansgors (2008)
• Adviseur Rekenkamer Alkmaar inzake onderzoek
woningbouwbeleid Alkmaar (2008)
• Lid Onderzoekscommissie woningcorporatie AWV
Eigen Haard, Velsen (2008-2009)
• Adviseur gemeente Almere inzake Nota Grondbeleid Almere (2008-2009)
• Adviseur LUMOS-onderzoek Drijvende krachten
woningvraag en ruimtegebruik wonen, Planbureau
voor de Leefomgeving (2008-2009)
• Lid Beoordelingscommissie Almere Hout Noord
(2008-2009)
• Onafhankelijk deskundige MIRT-Verkenning Rotterdam Vooruit (lid Reflectiegroep, respectievelijk
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Toetsingscommissie MKBA) (2008-2009)
• Lid Klimaatraad, Amsterdam (2008-2012)
• Onafhankelijk deskundige Uitvoeringsalliantie Den
Haag, Stad van Recht, Vrede en Veiligheid (20082010)
• Lid Visitatiecommissie Bestuurlijke samenwerking
Regio Eindhoven (2008-2010)
• Adviseur G4-steden over beleidsagenda stedelijk
investeringsbeleid 2009-2020 (2009)
• Adviseur B&W Almere inzake woonruimtebeleid
(2009-2010)
• Vice-voorzitter Adviesgroep Tuinbouwcluster
Greenport (voorzitter: professor dr. P. Nijkamp)
(Ministerie van LNV en Ministerie van VROM)
(2009-2010)
• Deelnemer TBM-onderzoek over betekenis van het
uitvoeringsbesluit bij grote infrastructuurprojecten, KING (Kennis in het Groot) (2009-2010)
• Lid Begeleidingscommissie Integriteitsonderzoek
Woningcorporaties (Intraval) (2009-2011)
• Lid Adviesgroep Kanaalzone Helmond (2009-2013)
• Lid VSNU-commissie Belangen universiteit en verkiezingsprogramma’s politieke partijen (2010)
• Adviseur Balans van de Leefomgeving, Planbureau
voor de Leefomgeving (2010)
• Lid SER-Commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid inzake Advies Krimp (2010-2011)
• Lid Expertgroep MIRT-Verkenning Haaglanden
(2010-2012)
• Voorzitter Jury Cobouw Awards 2011 Bouwprojecten (2011)
• Lid Adviescommissie Toekomst Ruimtelijk Beleid
(VROM-Raad, Raad Landelijk Gebied, Raad voor
Verkeer en Waterstaat) (2011)
• Lid Accreditatiecommissie Sichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (2011)
• Voorzitter Midterm Review Commissie TRAIL
(2011-2012)
• Lid programmacommissie NWO-programma Kennis voor krachtige steden (2011-2013)
• Lid Begeleidingscommissie Historisch Onderzoek
100 jaar BNG (2011-2014)
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• Lid Stuurgroep Toekomstverkenning Wonen, Provincie Overijssel (2013-2014).

Voormalige nevenfuncties TU Delft
• Lid Redactie Het Orakel van Delft (1962-1963)
• Lid Delftse Studenten Raad (1963-1964)
• Lid Afdeling Staf Commissie, Afdeling Bouwkunde
TH Delft (1968-1970)
• Lid Kerngroep Volkshuisvesting, Faculteit Bouwkunde, TU Delft (1972-1975)
• Lid Kommissie Onderwijs en Onderzoek Inhoud
(KOOI), Faculteit Bouwkunde, TU Delft (1972-1978)
• Lid Kernwerkgroep Volkshuisvesting, Faculteit
Bouwkunde, TU Delft (1975-1978)
• Lid Bestuur Stichting Delftse Studentenhuisvesting
(SDSH) (1977-1979)
• Lid Programmaraad Stichting Postdoctoraal Onderwijs in het Bouwen, respectievelijk lid bestuur,
later: voorzitter PATO Bouwkunde (1977-1987)
• Voorzitter Vakgroep Bestuurswetenschappen, Organisatie, Economie, Recht (BOER) (1977-1988)
• Lid College van Decanen en Benoemingscommissie
College van Decanen TH Delft (1979/81-1982/83)
• Lid Redactieraad Delft Integraal (1984-2007)
• Lid Curriculum Coördinatie Commissie Technische
Bestuurskunde (1985-1986)
• Lid THD Werkgroep Bedrijfszekerheid, Onderhoudstechnologie & Onderhouds-management (BOO)
(1985-1988)
• Lid Programma Kommissie Bouwkunde (PKB), Faculteit Bouwkunde (1986-1990)
• Lid Beleidscommissie TUD-IHS (1988-1989)
• Voorzitter Vakgroep Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM), Faculteit Bouwkunde, TU Delft (1988-1992)
• Lid Implementatie Commissie Onderwijs Bouwkunde (ICOB), Faculteit Bouwkunde (1989-1997)
• Lid Wetenschappelijke Commissie 150-jarig bestaan TU Delft (1990-1992)
• Lid Programmaraad Onderzoekschool TRAIL (19942003)

• Afstudeercoördinator Afstudeerrichting Volkshuisvesting (1995-1997)
• Programmadirecteur Delft Interfacultair Onderzoeks Centrum (DIOC) Freight Transport Automation and Multimodality, TU Delft (1996-2003)
• Lid Kerngroep DIOC De Ecologische Stad, TU Delft
(1996-2003)
• Lid Commissie Bouwkunde Onderwijs Overleg
(BOO), Faculteit Bouwkunde (1997)
• Co-voorzitter Stuurgroep Transport Research
TRAIL-TNO (1998-2003)
• Lid Managementteam Faculteit Bouwkunde TU
Delft (2000-2003)
• Lid Adviesraad Delft University Press (2000-2005)
• Lid/Vice-voorzitter Commissie Nieuw Financieel
Allocatiemodel TU Delft (Commissie-Dalmijn)
(2001-2003)
• Wetenschappelijk directeur TUD-onderzoeksspeerpunt Sustainable Urban Areas (2002-2003)
• Lid Raad van Toezicht Onderzoekschool TRAIL
(2003-2007)
• Lid Groepsraad TU Delft (2003-2007)
• Voorzitter bestuur Delft Research Centre Next Generation Infrastructures (2003-2007)
• Lid bestuur Delft Research Centre Sustainable Urban Areas (2003-2007)
• Lid bestuur Delft Research Centre ICT (2003-2007)
• Lid bestuur Delft Research Centre Water (2003-2007)
• Lid bestuur Delft Research Centre Transport (20032007)
• Voorzitter Functieteam Personeel & Organisatie
+ Financieel – Economische Zaken, Werkgroep
Organisatie Ondersteunende Diensten, TU Delft
(2003-2007)
• Domeindecaan Bibliotheek TU Delft (2003-2007)
• Lid TUD Informatie Management Advies Commissie IMAC (2003-2007)
• Lid bestuur Onderzoeksinstituut OTB (2003-2007)
• Voorzitter proefvisitatiecommissie Onderwijs,
Faculteit Bouwkunde, TU Dellft (2006)
• Lid bestuur Delft Centre for Entrepreneurship
(2006-2007)
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• Lid bestuur DUWIND (Delfts Centrum Onderzoek
Windenergie) (2007)
• Lid bestuur 3TU Centre of Excellence Ethics and
Technology (2007)
• Lid Adviespanel Smart Mix TU Delft (2007)
• Adviseur directie onderzoekschool TRAIL (2012)

Onderscheidingen, prijzen
1961

Winnaar NAVO-essay prijsvraag. Deelname aan NAVO-parlementariërs-conferentie Parijs (12-15 november 1962)

1965

Ir. Van der Werffprijs van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen voor de beste studieprestatie in 1965 (7-4-1965)

1983

Joop Riethoven Bokaal, AV Holland, Leiden

1986

Erelid NIROV (8-1-1986)

1986

Eremedaille Nationale Maatschappij voor Huisvesting, Brussel
(6-6-1986)

1989

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (KB 14-4-1989)

19912002

Lijstaanvoerder Rooilijn Top 100, meest productieve ruimtelijke
onderzoeker in Nederland

1996

Antonia Korvezeeprijs (emancipatieprijs TU Delft), 11-3-1996

1996

Bronzen legpenning TU Delft (30-9-1996)

2004

Eredoctor (Dr. Phil), Universiteit van Uppsala, Zweden (23-1-2004)

2005

Zilveren TU Delft-speld (+ oorkonde): 40 jaar in dienst van de TU
Delft

2007

Zilveren eremedaille TU Delft (29-6-2007)

2007

Onderscheiding Aedes, vereniging van woningcorporaties (29-62007)

2007

Erelid Nederlandse Woonbond (29-6-2007)

2008

Academische Gouden Penning TU Delft (8-12-2008)

2009

Certificaat China Planning Network for an outstanding contribution
to the intellectual development of China Planning Network (15-62009)

2010

Hudig-penning NIROV (18-11-2010)

2014

Gouden Speld 50 jaar lid Humanistisch Verbond

2014

Gouden Speld 50 jaar lid Partij van de Arbeid
(op 1-5-2015 uitgereikt door Henri Lenferink, burgemeester van
Leiden)
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Bijlage B
Promoties, begeleid als promotor
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Na mijn benoeming tot hoogleraar Volkshuisvesting in
1977 is het begeleiden van promovendi pas na enige
tijd op gang gekomen. De Faculteit Bouwkunde kende
toen nog geen promotietraditie. Vanaf 1985, het jaar
dat het Onderzoeksinstituut OTB werd opgericht, zijn
de door mij begeleide academische promoties in een
stroomversnelling gekomen.

RUG 1

1.

Houben, Piet P.J., 31-10-1985, Maatschappelijke participatie van ouderen en volkshuisvesting, deel 1: Maatschappij
en ouderenhuisvesting (1983), deel 2: Feiten en visies
ouderenhuisvesting (1984) 3: Ouderenhuisvesting in
emancipatie perspectief (1985) (Delftse Universitaire
Pers).
Rijksuniversiteit Groningen.
Promotoren: prof. dr. W. van den Heuvel (RUG) en prof.
dr. ir. H. Priemus.

EUR 1

2.

Fulpen, Hans van, 12-12-1985, Volkshuisvesting in
demografisch en economisch perspectief, Serie Sociale en
Culturele Studies deel 8, Den Haag (Staatsuitgeverij).
Erasmus Universiteit Rotterdam.
Promotoren: prof. dr. ir. J.M.M. Ritzen (EUR) en prof. dr.
ir. H. Priemus.

TUD 1

3.

Schaar, Jan van der, 3-9-1987, Groei en bloei van het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid, Serie Volkshuisvesting
in Theorie en Praktijk 7 (Delftse Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 2

4.

Mentzel, Maarten A., 6-6-1989, Bijlmermeer als
grensverleggend ideaal; een studie over Amsterdamse
stadsuitbreidingen (Delftse Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. dr. D. de
Jonge (TUD).

TUD 3

5.

Houben, Joris M.J.F., 16-11-1989, Kwaliteitsbeleid voor
de Nederlandse woningvoorraad; historie, methodiek,
toepassingen, beleidsopties, Den Haag (Delwel).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

RUL 1

6.

Gerrichhauzen, Leo G., 7-3-1990, Het woningcorporatiebestel in beweging, Serie Volkshuisvesting in Theorie en
Praktijk 25 (Delftse Universitaire Pers).
Rijksuniversiteit Leiden.
Promotoren: prof. dr. U. Rosenthal (RUL) en prof. dr. ir.
H. Priemus.

TUD 4

7.

Fortgens, Arnoud Ch., 16-10-1990, Een studie naar de juridische grondslagen van de overheidsinterventie, alsmede
een analyse van wet- en regelgeving op het gebied van
volkshuisvesting, Deventer (Kluwer).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. mr. P. de
Haan (TUD).

TUD 5

8.

Adriaansens, Carel A., 16-10-1990, Een studie naar de juridische grondslagen van de overheidsinterventie, alsmede
een analyse van wet- en regelgeving op het gebied van
volkshuisvesting, Deventer (Kluwer).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. mr. P. de
Haan (TUD).

TUD 6

9.

Thijssen, Christ C.F., 1-11-1990, Technische kwaliteit van
etagewoningen, Serie Volkshuisvesting in Theorie en
Praktijk 28 (deel A) en 29 (deel B) (Delftse Universitaire
Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 7

10.

Haar, Everard ter, 3-1-1991, Gebouwkostenkennis; een
analyse van instrumenten voor de vroege planfasen
(Delftse Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 8

11.

Voordt, D.J.M. (Theo) van der, 27-5-1991, Sociale
veiligheid en gebouwde omgeving, Delft (Faculteit der
Bouwkunde).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 9

12.

Wegen, Herman B.R. van, 27-5-1991, Sociale veiligheid en
gebouwde omgeving, Delft (Faculteit der Bouwkunde).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 10

13

Vijverberg, Geert A.M., 10-9-1991, Planning van bouwkundig onderhoud aan schoolgebouwen, Serie Bouwmanagement en Technisch Beheer 3 (Delftse Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.
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TUD 11

14.

Kullberg, Jeanet, 26-11-1991, Stille strijd tegen scheefheid,
op zoek naar strategieën voor lage-inkomensgroepen om
de woonlasten te verlichten, Serie Volkshuisvestingsbeleid en Bouwmarkt 14 (Delftse Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 17

21.

Adrianow, J.A. (Sandra), 7-12-1993, Sociaal woningbeheer
door corporaties in naoorlogse woonbuurten, Serie
Voorraadbeheer en Woningmarktonderzoek 11 (Delftse
Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 12

15.

Wentzel, Piet L., 9-11-1992, Besturing bouwkundige
kwaliteit bij het beheer van schoolgebouwen. Evaluatie
van het Londo-vergoedingsstelsel in de periode 1985-1991
in relatie tot het bouwkundig onderhoud, Schiedam
(Magneet Uitgeverij).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. ir. H.J.
Henket (TUD).

TUD 18

22.

Heeger, Henk P., 7-12-1993, Aanpak van naoorlogse probleemcomplexen, Serie Voorraadbeheer en Woningmarktonderzoek 12 (Delftse Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 19

23.

Kruythoff, Helen M., 20-12-1993, Residential environments and households in the Randstad, Serie Housing
and Urban Policy Studies 8 (Delftse Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. dr. F.M.
Dieleman (RUU).

TUD 20

24.

Metselaar, Ans W.C., 13-12-1994, Zelfwerkzaamheid in de
sociale huursector in Nederland, Serie Voorraadbeheer en
Woningmarktonderzoek 15 (Delftse Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 21

25.

Hoenderdos, A.L.M. (Ton), 13-12-1994, Signaleringssysteem voor woning- en wijkbeheer, Serie Voorraadbeheer
en Woningmarktonderzoek 16 (Delftse Universitaire
Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 22

26.

Godfrey Anyumba, 24-4-1995, Kisumu town: history of
the built form, planning and environment: 1890-1990,
Serie Housing and Urban Policy Studies 10 (Delftse
Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 23

27.

Elsinga, Marja G., 26-9-1995, Een eigen huis voor een
smalle beurs: het ideaal voor bewoner en overheid?,
Serie Volkshuisvestingsbeleid en Bouwmarkt 23 (Delftse
Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft (cum laude).
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 24

28.

Conijn, Johan B.S., 7-12-1995, Enkele financieel-economische grondslagen van de volkshuisvesting, Serie
Volkshuisvestingsbeleid en Bouwmarkt 25 (Delftse
Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

RUU 1

16.

Kempen, Ronald van, 27-11-1992, In de klem op de stedelijke woningmarkt? Huishoudens met een laag inkomen
in vroeg-naoorlogse en vroeg-20ste-eeuwse wijken in
Amsterdam en Rotterdam, Utrecht (Programmacommissie Stedelijke Netwerken).
Rijksuniversiteit Utrecht.
Promotoren: prof. dr. F.M. Dieleman (RUU), prof. dr. J.
van Weesep (RUU) en prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 13

17.

Meijer, Frits M., 21-12-1992, Technisch beheer door
eigenaar-bewoners, ontwikkelingen en perspectieven,
Serie Bouwmanagement en Technisch Beheer 6 (Delftse
Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. dr. F.M.
Dieleman (RUU).

TUD 14
.

18.

Vreeze, A.S.G. (Noud) de, 27-4-1993, Woningbouw,
inspiratie & ambities. Kwalitatieve grondslagen van de
sociale woningbouw in Nederland, Almere (Nationale
Woningraad).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus

TUD 15

19.

Kaan, Henk F., 11-5-1993, Technisch beheer van sociale-huurwoningen. Principes, praktijk, perspectieven,
Serie Bouwmanagement en Technisch Beheer 8 (Delftse
Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 16

20.

Graafland, Ad, 15-6-1993, Geo-informatievoorziening in
Nederlandse gemeenten, Serie Technisch-Bestuurskundige Verkenningen 17 (Delftse Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. M.J.M. Bogaerts (TUD) en prof.
dr. ir. H. Priemus.
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TUD 25

29.

Teule, René B.J., 30-9-1996, Inkomen, doorstromen en
uitsorteren: arm en rijk op de Nederlandse grootstedelijke
woningmarkt, Serie Stedelijke en Regionale Verkenningen
10 (Delftse Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. dr. F.M.
Dieleman (RUU).

TUD 30

35.

Haffner, Marietta E.A., 16-11-1999, Kosten en uitgaven
van eigenaar-bewoners in West-Europa: een fiscaal-economische vergelijking, Serie Volkshuisvestingsbeleid en
Woningmarkt 29 (Delft University Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus; toegevoegd promotor:
dr. J.B.S. Conijn.

EUR 2

30.

Klijn, Erik-Hans, 17-10-1996, Regels en sturing in netwerken; de invloed van netwerkregels op de herstructurering
van naoorlogse wijken, Utrecht (Eburon).
Erasmus Universiteit Rotterdam.
Promotoren: prof. dr. I. Snellen (EUR) en prof. dr. ir. H.
Priemus.

TUD 31

36.

TUD 26

31.

Louw, Erik, 16-12-1996, Kantoorgebouw en vestigingsplaats. Een geografisch onderzoek naar de rol van
huisvesting bij locatiebeslissingen van kantoorhoudende
organisaties, Serie Stedelijke en Regionale Verkenningen
12 (Delftse Universitaire Pers).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. dr. P.H.
Pellenbarg (RUG).

Visscher, Henk J., 8-2-2000, Bouwtoezicht en kwaliteitszorg. Een verkenning van alternatieven voor de
technische controles door het gemeentelijk bouwtoezicht,
Serie Bouwmanagement en Technisch Beheer 20, (Delft
University Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus; toegevoegd promotor:
dr. ir. G.A.M. Vijverberg.

TUD 32

37.

Spaans Marjolein, 16-5-2000, Realisatie van stedelijke
revitaliserings-projecten. Een internationale vergelijking, Serie Stedelijke en Regionale Verkenning 22 (Delft
University Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. dr. A.M.J.
Kreukels (RUU).

TUD 33

38.

Straub, Ad, 26-4-2001, Technisch beheer van woningcorporaties in de 21e eeuw. Professioneel, klantgericht en
duurzaam, Bouwmanagement en Technisch Beheer 21
(Delft University Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus; toegevoegd promotor:
dr. ir. G.A.M. Vijverberg.

TUD 34

39.

Scholten, Nico J.M., 7-5-2001, Juridische en technische
grondslagen van de bouwregelgeving. Woningwet en
Bouwbesluit.
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. ir. J. Witteveen (TUD) en prof. dr. ir. H.
Priemus.

TUD 35

40.

Binsbergen, Arjan J. van, 15-5-2001, Innovation Steps
towards Efficient Goods Distribution Systems for Urban
Areas,, TRAIL Thesis Series T2001/5, Delft (TRAIL
Research School).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. P.H.L. Bovy (TUD) en prof. dr. ir.
H. Priemus.

TUD 27

32.

Broeke, Rob A. van den, 19-10-1998, Strategisch voorraadbeleid van woningcorporaties: informatievoorziening
en instrumenten, Serie Bouwmanagement en Technisch
Beheer 17 (Delft University Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus; toegevoegd promotor:
dr. ir. G.A.M. Vijverberg.

TUD 28

33.

Kersloot, Jan M., 12-4-1999, (Des)investerings- en
huurprijsbeleid van verhuurders van woningen, Serie
Volkshuisvestingsbeleid en Woningmarkt 28 (Delft
University Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus; toegevoegd promotor:
dr. J.B.S. Conijn.

TUD 29

34.

Kooijman, Dion C., 4-11-1999, Machine en theater.
Ontwerpconcepten van winkelgebouwen, Rotterdam
(Uitgeverij 010).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus, prof. ir. H. de Jonge
(TUD) en prof. dr. ir. G. van Zeijl (TUE).
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TUD 36

41.

Visser, Johan G.S.N., 15-5-2001, Innovation Steps towards
Efficient Goods Distribution Systems for Urban Areas,
TRAIL Thesis Series T2001/5, Delft (TRAIL Research
School).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. P.H.L. Bovy (TUD) en prof. dr. ir.
H. Priemus.

VUB 1

42.

Declerk, Nicolas, 4-11-2002, Beoordeling van hoogbouw
binnen sociale huisvestingssector in Vlaanderen met het
oog op een mogelijke renovatie.
Vrije Universiteit Brussel.
Promotoren: prof. dr. ir. M. Mollaert (VUB) en prof. dr. ir.
H. Priemus.

TUD 37

43.

Overveld, M. (Rien) van, 14-10-2003, Bouwbesluit 2003:
theorie en praktijk. Beoordelen en verder ontwikkelen van
bouwvoorschriften, Den Haag (Sdu Uitgevers).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 38

44.

Boumeester, Harry, 28-9-2004, Duurdere koopwoning
en wooncarrière. Een modelmatige analyse van de
vraagontwikkeling aan de bovenkant van de Nederlandse
koopwoningmarkt, Serie Volkshuisvesting en Woningmarkt 35 (Delft University Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus, prof. dr. F.M. Dieleman (RUU) en prof. dr. P.J. Boelhouwer (TUD).

TUD 39

MIT 1

45.

46.

Klunder, Gerda, 12-4-2005, Sustainable solutions for
Dutch housing. Reducing the environmental impacts
of new and existing houses, Delft (Delft University of
Technology) (2 deelrapporten), Serie Sustainable Urban
Areas 4 (Delft University Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. ir. N.A.
Hendriks (TUE).
Liou Cao, 16-5-2005, The Feasibility and Functioning of
Public Mortgage Insurance Models: An International
Comparison, Massachusetts Institute of Technology,
Department of Urban Studies and Planning, Cambridge
(Mass.).
Promotoren: prof. dr. Joseph Ferreira (MIT), prof. dr.
David M. Geltner (MIT), dr. Lynn Fisher (MIT), dr. Robert
M. Buckley (World Bank) en prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 40

47.

Kleinhans, Reinout, 8-11-2005, Sociale implicaties van
herstructurering en herhuisvesting, Serie Sustainable
Urban Areas 6 (Delft University Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. dr. G.
Engbersen (EUR).

TUD 41

48.

Koffijberg, Jos, 29-11-2005, Getijden van beleid: omslagpunten in de volkshuisvesting. Over de rol van hierarchie
en netwerken bij grote veranderingen (Delft University
Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. mr. dr. J.A. de
Bruijn (TUD).

TUD 42

49.

Bontekoning, Yvonne M., 6-2-2006, Hub-exchange
operations in intermodal hub-and-spoke networks.
Comparison of performances of four types of rail-rail
exchange facilities, TRAIL Thesis Series T2006/1, Delft
(TRAIL Research School).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. dr. R. Dekker
(EUR).

TUD 43

50.

Sunikka, Minna, 5-9-2006, Policies for improving energy
efficiency in the European housing stock, Serie Sustainable Urban Areas 9, Amsterdam (IOS Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. ing. A.F.
Thomsen (TUD).

TUD 44

51.

Hasselaar, Evert, 7-12-2006, Health Performance of
Housing. Indicators and Tools, Serie Sustainable Urban
Areas 10, Amsterdam (IOS Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 45
.

52.

Meijers, Evert, 13-3-2007, Synergy in Polycentric Urban
Regions: Complementarity, Organising Capacity and Critical Mass, Serie Sustainable Urban Areas 13, Amsterdam
(IOS Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 46

53.

Trip, Jan Jacob, 20-3-2007, What Makes a City: Planning
for Quality of Place in the Redevelopment of High-Speed
Train Station Areas, Serie Sustainable Urban Areas 12,
Amsterdam (IOS Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. dr. R.C.
Kloosterman (UvA).
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TUD 47

54.

Beerepoot, Milou, 19-12-2007, Energy policy instruments
and technical change in the residential building sector,
Serie Sustainable Urban Areas 15, Amsterdam (IOS
Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 52

61.

Soetanto, Danny, 29-10-2009, Entrepreneurial Networks
of University Spin-Offs. How Social Networks Affect the
Growth of Firms.
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. M.S. van Geenhuizen (TUD) en
prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 48

55.

Mossel, Henk-Jan van, 26-6-2008, Purchasing maintenance service delivery in Dutch social housing, Serie
Sustainable Urban Areas 17, Amsterdam (IOS Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. dr. J. Telgen
(Universiteit Twente).

TUD 53

62.

Konings, Rob, 13-11-2009, Intermodal barge transport:
network design, nodes and competitiveness, TRAIL Thesis Series T2009/11, Delft (TRAIL Research School).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

MIT 2

56.

Mahendra, Anjali, 23-7-2008, Institutional Perspectives
on Road Pricing: Essays on Implementation, Response,
and Adaptation
Massachusetts Institute of Technology, Department of
Urban Studies and Planning, Cambridge (Mass.).
Promotoren: prof. dr. Ralph Gakenheimer (MIT), prof.
dr. Jo Sussman (MIT), prof. dr. Karen R. Polenske (MIT),
prof. dr. Bert van Wee (TUD) en prof. dr. ir. Hugo Priemus.

TUD 54

63.

Blom, Inge, 24-11-2010, Environmental impacts during
the operational phase of residential buildings, Serie
Sustainable Urban Areas 37, Amsterdam (IOS Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. ir. N.
Hendriks (TUE).

TUD 55

64.

Hoekstra, Joris, 26-11-2010, Divergence in European
Welfare and Housing Systems, Serie Sustainable Urban
Areas 38, Amsterdam (IOS Press).
Technische Universteit Delft.
Promotoren: prof. dr. P.J. Boelhouwer (TUD) en prof. dr.
ir. H. Priemus.

TUD 56

65.

Heijer, Alexandra den, 4-3-2011, Managing the university
campus. Information to support real estate decisions.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus; co-promotor: dr. ir.
D.J.M. van der Voordt (TUD).

TUD 57

66.

Heijden, Harry M.H. van der, 1-2-2013, West-European
Housing Systems in Comparative Perspective, Serie
Sustainable Urban Areas 46, Amsterdam (IOS Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. P.J. Boelhouwer (TUD) en prof. dr.
ir. H. Priemus.

TUD 58

67.

Wassenberg, Frank A.G., 12-3-2013, Large Housing
Estates: ideas, rise, fall and recovery, Sustainable Urban
Areas 48, Amsterdam (IOS Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotor: prof. dr. ir. H. Priemus.

TUD 49

57.

Neuteboom, Peter, 27-10-2008, On the rationality of
borrowers’ behaviour. Comparing risk attitudes of
homeowners, Serie Sustainable Urban Areas 21, Amsterdam (IOS Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. P.J. Boelhouwer (TUD) en prof. dr.
ir. H. Priemus.

TUD 50

58.

Kreutzberger, Ekki, 8-12-2008, Intermodal rail freight
bundling networks in Europe. Concepts, performances
and innovations, TRAIL Thesis Series T2008/16, Delft
(TRAIL Research School).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. P.H.L. Bovy (TUD) en prof. dr. ir.
H. Priemus.

UvA 1

59.

Lambregts, Bart, 10-3-2009, The Polycentric Metropolis
Unpacked. Concepts, Trends and Policy in the Randstad
Holland Universiteit van Amsterdam.
Promotoren: prof. dr. R.C. Kloosterman (UvA) en prof. dr.
ir. H. Priemus.

TUD 51

60.

Maat, Kees, 29-10-2009, Built Environment and Car
Travel. Analyses of Interdependencies, Serie Sustainable
Urban Areas 29, Amsterdam (IOS Press).
Technische Universiteit Delft.
Promotoren: prof. dr. ir. H. Priemus en prof. dr. H.J.P.
Timmermans (TUE).

Hugo Priemus

Het eerste Engelstalige proefschrift van een Nederlandse auteur (Helen Kruythoff) verschijnt in 1993. Dit
is tevens het eerste proefschrift gebaseerd op artikelen
die eerder gepubliceerd zijn in internationale wetenschappelijke tijdschriften. In 1995 verschijnt opnieuw
een Engelstalig proefschrift (Godfrey Anyumba). Na de
Engelstalige dubbelpromotie van Arjan van Binsbergen
en Johan Visser in 2001 zou het nog tot 2005 duren alvorens het publiceren van een Engelstalig proefschrift
bij mijn promovendi van uitzondering regel wordt.
Van de 67 (mede) door mij als promotor begeleide
dissertaties zijn er 58 bij de TUD verdedigd, 6 elders
in Nederland en 3 in het buitenland (België en de
Verenigde Staten). Mijn ius promovendi is op 15 oktober 2012 beëindigd. De lijst is daarmee tot een finale
afronding gekomen.
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1.

20-9-1979

H.H.W. den Hartog, Erasmus Universiteit Rotterdam

37.

10-4-2001

Gert Jan Muilerman, TU Delft

2.

16-10-1980

Job Kroon, TU Delft

38.

23-5-2001

Jochem van der Waals, RU Utrecht

3.

13-5-1981

J.J. Botman, EU Rotterdam

39.

16-10-2001

Alfons Schaafsma, TU Delft

4.

14-2-1984

Herman Tempelmans Plat, TU Eindhoven

40.

11-1-2002

Jochem de Vries, Universiteit van Amsterdam

5.

21-11-1985

Sako Musterd, VU Amsterdam

41.

24-3-2003

Patrick Dogge, TU Eindhoven

6.

24-10-1986

Jan van Weesep, RU Utrecht

42.

7-4-2003

Bart Wiegmans, VU Amsterdam

7.

26-6-1987

Wouter Turpijn, RU Utrecht

43.

6-6-2003

Tim Schwanen, Universiteit Utrecht

8.

28-4-1988

Peter Boelhouwer, RU Utrecht

44.

19-11-2003

Marco van der Land, EU Rotterdam

9.

16-9-1988

Jan Rouwendal, VU Amsterdam

45.

12-10-2004

Daniëlle Groetelaers, TU Delft

10/11.

13-10-1988

Pieter Hooimeijer en Marianne Kuipers-Linde, RU
Utrecht

46.

30-11-2004

Gerben van der Panne, TU Delft

12.

30-5-1989

E.J.F. Delsing, TU Eindhoven

47.

28-2-2005

Tim de Jonge, TU Delft

13.

7-11-1990

Leo van Grunsven, RU Utrecht

48.

21-12-2005

Roman van der Krogt, TU Delft

14.

7-5-1991

G.P. Vasquez de Velasco de la Puente, TU Delft

49.

23-12-2005

Caroline Rodenburg, VU Amsterdam

15.

16-3-1992

Edward Hulsbergen, TU Delft

50.

22-9-2006

Ellen van Beckhoven, Universiteit Utrecht

16.

10-4-1992

Adriaan Hoogvliet, RU Utrecht

51.

11-10-2006

Nikki Limtanakool, Universiteit Utrecht

17.

4-11-1992

Jos Jansen, KU Nijmegen

52.

19-10-2006

Jasper Willigers, Universiteit Utrecht

18.

3-12-1993

Friedel Filius, RU Utrecht

53.

15-3-2007

Chiara Travisi, VU Amsterdam

19.

21-1-1994

Geert Neelen, U Twente

54.

16-6-2008

Gabriele Tatzberger, TU Delft

20.

23-6-1994

John Baggen, EU Rotterdam

55.

16-6-2008

Bas Waterhout, TU Delft

21.

24-1-1995

Marleen Hermans, TU Eindhoven

56.

23-9-2008

Jan Anne Annema, TU Delft

22.

17-3-1995

Guus van Westen, RU Utrecht

57.

23-9-2008

Hans Nijland, TU Delft

23.

27-6-1995

Hoang-Ell Jeng, TU Delft

58.

30-10-2008

Wouter Vermeulen, VU Amsterdam

24.

29-6-1995

Ben Rutten, TU Delft

59.

12-12-2008

Henny Coolen, TU Delft

25.

27-10-1995

Adam Feddes, RU Utrecht

60.

15-1-2009

Rik Koolma, VU Amsterdam

26.

27-11-1995

Martin J. Dijst, TU Delft

61.

15-5-2009

Janine Meesters, TU Delft

27.

27-9-1996

Caroline van der Meer, Universiteit van Amsterdam

62.

22-6-2009

Claudia Basta, TU Delft

28/29.

11-3-1997

Pieter Terhorst en Jacques van de Ven, Universiteit
van Amsterdam

63.

9-9-2009

Soter Eddia, TU Delft (†)

64.

29-9-2009

Nico Nieboer, TU Delft

65.

13-11-2009

Martin Lux, TU Delft

66.

20-11-2009

Mark Pen, TU Delft

67.

3-12-2009

Ellen van Bueren, TU Delft

68.

14-6-2010

Jo Soeter, TU Delft (†)

69.

21-10-2010

Haico van Nunen, TU Eindhoven

70.

2-11-2010

Wendy Bothe, TU Delft

71.

22-11-2010

Demetrio Munoz-Gielen, Radboud Universiteit
Nijmegen

30.

15-10-1997

mw. C.M.J. Meulenbelt, Universiteit van Amsterdam

31.

1-12-1997

mw. M.M. Kräwinkel, RU Groningen

32.

10-12-1997

Roland Goetgeluk, RU Utrecht

33.

30-10-1998

mw. A.N. Baanders, LU Wageningen

34.

31-3-1999

Eric Molin, TU Eindhoven

35.

26-1-2001

Gideon Bolt, RU Utrecht

36.

9-2-2001

Roelof Verhage, KU Nijmegen
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72.

24-11-2010

Paul de Vries, TU Delft

73.

15-6-2011

Carlinde Adriaanse, TU Delft

74.

30-6-2011

Janneke Toussaint, TU Delft

75.

13-10-2011

Menno Huijs, TU Delft

76.

28-11-2011

Chantal Cantarelli, TU Delft

77.

10-2-2012

Marnix Koopman, TU Delft

78.

11-5-2012

Mendel Giezen, Universiteit van Amsterdam

79.

22-5-2012

Joost Kingma, TU Delft

80.

25-2-2013

Christian Lennarts, TU Delft

81.

9-9-2013

Nicole Huijts, TU Delft

82.

19-11-2013

Sander van Cranenburgh, TU Delft

83.

7-7-2014

Dort Spierings, Radboud Universiteit Nijmegen

84.

10-11-2014

Chao Chen, TU Delft
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Rooilijn top 100 (1991-2002)
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In berekening opgenomen tijdschriften (volgens Rooilijn, april 1996)
Categorie
A Annals of the American Association of Geographers

Political Geography

Economic Geography

Population Studies

Environment and Planning A

Professional Geographer

Environment and Planning B

Regional Studies

Environment and Planning C

Scandinavian Housing and
Planning Research

Environment and Planning D
European Planning Studies
Housing Studies
Journal of the American Planning Association
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Urban Geography
Urban Studies

B Antipode

Third World Planing Review
Town Planning Review
Transactions of the Institute of British Geographers

C Bevolking en gezin
Geografie
Nieuw Tijdschrift voor de
Volkshuisvesting

Area

Planning Methodiek en
Toepassing

Built Environment

Planologisch Nieuws

Demography

Rooilijn

European Journal of Population

Stedebouw en Volkshuisvesting

Gender, Place and Culture
Geoforum
Geografiska Annaler
Geographical Analyses
Geographical Review
International Journal of Urban and Regional Research

D Agora
Amsterdams Sociologisch
Tijdschrift
Beleid en Maatschappij
Beleidswetenschappen
Bestuurswetenschappen
Bouwrecht

Journal of Environmental Planning and Management

ESB

Journal of Planning Education and Research

Mens en Maatschappij

Leisure Studies

ROM

Netherlands Journal of Housing and Built Environment

Sociale Wetenschappen

Planning Practice and Research

Tijdschrift Vervoerswetenschap

Planning Perspectives

Vraagstelling

Planning Theory
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Van april 1994 tot december 2003 publiceerde het
maandblad Rooilijn de top 100 van meest productieve
onderzoekers op het terrein van de ruimtelijke wetenschappen in Nederland. De Rooilijnredactie hanteerde
een lijst van internationale en nationale wetenschappelijke en vaktijdschriften die punten opleveren per
publicerende onderzoeker: hoe gezaghebbender het
blad, des te meer punten. Een artikel kreeg de weegfactor 4 mee, een recensie de weegfactor 1. Columns,
ten geleides, redactionele inleidingen, interviews en
reisverslagen telden niet mee. Het ging om publicaties
van Nederlandse planologen, sociaal-geografen, volkshuisvesters etc. waarbij het begrip ‘Nederlanders’ niet
wordt opgevat als nationaliteit of land van geboorte,
maar als ‘op meer dan tijdelijke basis in Nederland
werkzaam in het vakgebied’. In de volgende tabellen
zijn per verschuivende driejaarsperiode, te beginnen
met 1991-1993 de top 10 van meeste punten scorende
ruimtelijke wetenschappers gespecificeerd, inclusief
universitaire affiliatie, aantal punten en aantal publicaties.
Voor de perioden 1998-2000, 1999-2001 en 2000-2002
werd onderscheid gemaakt in de Top 10 overall, de Top
10 wetenschap en de Top 10 nationaal. De laatste periode waarvoor de Top 10 (3x) is bepaald, is 2000-2002.
Mijn voorsprong op de rest was in de nationale league
steeds groter dan in de internationale wetenschappelijke competitie.
Auteurs die zich primair richtten op hoogwaardige disciplinaire internationale wetenschappelijke
tijdschriften (zoals de economen Nijkamp en Rietveld)
zijn in de Rooilijnmethodiek benadeeld.

1991-1993

Universiteit

Aantal
punten

Aantal
publicaties

1

Hugo Priemus

TUD

429,1

15

2

Peter Nijkamp

VU

427,3

9

3

Sako Musterd

UvA

384,0

14

4

Marc de Smidt (†1992)

UU

359,3

15

5

Lambert van der Laan

EUR

300,0

8

6

Jan van Weesep

UU

293,3

14

7

Frans Dieleman

UU

292,4

9

8

Andreas Faludi

KUN

254,7

5

9

Helen Kruythoff

TUD

242,0

5

10

Pieter Hooimeijer

UU

210,0

9

Universiteit

Aantal
punten

Aantal
publicaties

1992-1994
1

Hugo Priemus

TUD

762,2

23

2

Frans Dieleman

UU

538,4

14

3

Peter Nijkamp

VU

408,0

10

4

Sako Musterd

UvA

383,9

15

5

Lambert van der Laan

EUR

379,3

12

6

Jan van Weesep

UU

304,6

12

7

Peter Boelhouwer

TUD

304,0

8

8

Andreas Faludi

KUN

292,0

8

VU

268,6

10

TUE

249,9

9

9

Piet Rietveld

10

Harry Timmermans
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Universiteit

Aantal
punten

Aantal
publicaties

Hugo Priemus

TUD

853,1

24

1

2

Frans Dieleman

UU

611,3

17

3

Peter Nijkamp

VU

349,3

11

1993-1995
1

Universiteit

Aantal
punten

Aantal
publicaties

Hugo Priemus

TUD

1.115,7

31

2

Andreas Faludi

KUN

820,5

22

3

Peter Nijkamp

VU

635,0

20

1995-1997

4

Lambert van der Laan

EUR

335,3

12

4

Frans Dieleman

UU

500,7

16

5

Peter Boelhouwer

TUD

320,0

9

5

Piet Rietveld

VU

458,2

20

6

Bert van der Knaap

EUR

317,3

7

6

Harry Timmermans

TUE

437,0

12

7

Andreas Faludi

KUN

308,8

10

7

Barrie Needham

KUN

328,8

12

8

Sako Musterd

UvA

305,4

12

8

Ronald van Kempen

UU

306,0

13

9

Ronald van Kempen

UU

253,3

8

9

Bert van der Knaap

EUR

293,3

6

10

Piet Rietveld

VU

249,9

9

10

Sako Musterd

UvA

287,3

12

Aantal
Universiteit

Aantal
punten

Aantal
publicaties

1994-1996

Universiteit

Aantal
punten

Aantal
publicaties

1996-1998

1

Hugo Priemus

TUD

1104,8

30

1

Hugo Priemus

TUD

1387,7

43

2

Frans Dieleman

UU

712,7

18

2

Andreas Faludi

KUN

975,7

22

3

Andreas Faludi

KUN

583,5

16

3

Peter Nijkamp

VU

759,7

23

4

Peter Nijkamp

VU

505,7

16

4

Ronald van Kempen

UU

594,6

19

5

Harry Timmermans

TUE

411,8

12

5

Barrie Needham

KUN

516,3

16

6

Sako Musterd

UvA

361,4

13

6

Piet Rietveld

VU

474,8

19

7

Ronald van Kempen

UU

327,3

12

7

Frans Dieleman

UU

437,4

12

8

Piet Rietveld

VU

312,6

14

8

Sako Musterd

UvA

423,2

16

9

Lambert van der Laan

EUR

298,0

11

9

Harry Timmermans

TUE

409,6

11

10

Clara Mulder

UvA

296,0

6

10

Lambert van der Laan

EUR

300,0

7
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1997-1999

Universiteit

Aantal
punten

Aantal
publicaties

Aantal punten

Aantal publicaties

1822,6

54

1

Hugo Priemus

1076,0

21

Top 10 wetenschap
1998-2000

1

Hugo Priemus

TUD

2

Andreas Faludi

KUN

773,0

17

2

Peter Nijkamp

672,6

14

3

Ronald van Kempen

UU

632,6

16

3

Piet Rietveld

578,6

12

4

Frans Dieleman

UU

571,3

15

4

Ronald van Kempen

553,3

12

5

Barrie Needham

KUN

564,3

18

5

Frans Dieleman

533,3

10

6

Peter Nijkamp

7

Peter Boelhouwer

8
9
10

VU

431,3

15

6

Andreas Faludi

493,3

8

TUD

374,0

12

7

Jan van Weesep

333,3

7

Piet Rietveld

VU

362,8

14

8

Erik Verhoef

293,3

4

Sako Musterd

UvA

357,9

14

9

Piet Pellenbarg

293,3

5

Jan van Weesep

UU

323,3

12

10

Barrie Needham

272,0

6

Universiteit

Aantal
punten

Aantal
publicaties

Aantal punten

Aantal publicaties

Top 10 overall
1998-2000

Top 10 nationaal
1998-2000

1

Hugo Priemus

TUD

1811,0

57

1

Hugo Priemus

735,0

36

2

Peter Nijkamp

VU

811,8

24

2

Henk Donkers

275,0

14

3

Piet Rietveld

VU

674,5

17

3

Frank van Dam

222,5

12

4

Ronald van Kempen

UU

646,6

17

4

Luuk Boelens

205,0

10

5

Frans Dieleman

UU

558,3

11

5

Peter Boelhouwer

179,1

9

6

Andreas Faludi

KUN

518,3

9

6

Sako Musterd

168,3

8

7

Peter Boelhouwer

TUD

385,8

14

7

Jeroen Bosman

158,3

7

8

Barrie Needham

KUN

363,6

11

8

Zef Hemel

156,6

7

9

Jan van Weesep

UU

3583

8

9

Jan van Mourik

150,0

6

10

Erik Verhoef

VU

3350

6

10

Wil Zonneveld

149,1

8
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Top 10 overall
1999-2001

Universiteit Aantal punten

1

TUD

Hugo Priemus

Aantal publicaties

Top 10 nationaal
1999-2001

1640,9

51

1

Hugo Priemus

Aantal punten

Aantal publicaties

565,0

30

2

Peter Nijkamp

VU

668,0

22

2

Henk Donkers

250,0

10

3

Andreas Faludi

KUN

664,9

17

3

Luuk Boelens

246,6

12

4

Piet Rietveld

VU

661,5

20

4

Zef Hemel

231,6

10

5

Frans Dieleman

UU

628,3

13

5

Manuel Aalbers

198,3

11

6

Virginie Mamadouh UvA

498,3

13

6

Frank van Dam

183,3

11

7

Erik Verhoef

VU

467,0

8

7

Peter Boelhouwer

162,5

8

8

Piet Pellenbarg

RUG

451,6

9

8

Piet Rietveld

140,8

8

9

Peter Boelhouwer

TUD

409,1

14

9

Luuk Oost

130,0

6

10

Sako Musterd

UvA

373,3

11

10

Ronald van Kempen

126,6

7

Top 10 wetenschap
1999-2001

Aantal punten

Aantal publicaties

Top 10 overall
2000-2002

Universiteit

Aantal punten

Aantal publicaties

1

Hugo Priemus

1076,0

21

1

Hugo Priemus

TUD

1259,1

40

2

Andreas Faludi

639,9

16

2

Peter Nijkamp

VU

833,5

27

3

Frans Dieleman

586,6

11

3

Andreas Faludi

KUN

738,3

17

4

Peter Nijkamp

554,6

13

4

Piet Rietveld

VU

598,1

18

5

Piet Rietveld

520,6

12

5

Harry Timmermans TUE

532,3

14

6

Virginie Mamadouh

446,6

10

6

Ronald van Kempen UU

509,9

16

7

Piet Pellenbarg

426,6

8

7

Sako Musterd

UvA

491,6

11

8

Erik Verhoef

425,3

6

8

Virginie Mamadouh UvA

488,3

15

9

Harry Timmermans

325,3

8

9

Erik Verhoef

VU

480,3

8

10

Sako Musterd

280,0

6

10 Frans Dieleman

UU

443,3

10
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Top 10 wetenschap
2000-2002
1

Aantal punten Aantal publicaties

Hugo Priemus

753,3

13

2

Peter Nijkamp

732,6

19

3

Andreas Faludi

713,3

16

4

Harry Timmermans

510,6

12

5

Piet Rietveld

474,0

11

6

Sako Musterd

440,0

8

7

Erik Verhoef

438,6

6

8

Frans Dieleman

410,0

8

9

Virginie Mamadouh

366,6

8

10 Ronald van Kempen

360,0

7

Top 10 nationaal
2000-2002

Aantal punten

Aantal publicaties

1

Hugo Priemus

505,8

27

2

Henk Donkers

316,6

13

3

Manuel Aalbers

216,6

13

4

Zef Hemel

200,0

8

5

Luuk Boelens

186,6

9

6

Ton van Rietbergen

183,3

8

7

Frank van Dam

170,8

10

8

Ronald van Kempen

150,0

9

9

Peter Boelhouwer

145,8

7

10

Jan van Mourik

141,6

6
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Bijlage E

Meest geciteerde publicaties
volgens Scopus en Google Scolar
Overzicht van publicaties (auteur of co-auteur H. Priemus), 1981-2015, gerangschikt naar aantal citaties (ten minste tien citaties per publicatie), volgens Scopus. H-index 18. Peildatum: 9 juli 2015.

Titel

Aantal malen
geciteerd

Jaar van
publicatie

Revolution in social housing in the Netherlands: possible effects of new housing policies
R van Kempen, H Priemus
Urban Studies 39 (2), 237-253

64

2002

How to abolish social housing? The Dutch case
H Priemus
International Journal of Urban and Regional Research 19 (1), 145-155

60

1995

Social housing policy in the European Union: past, present and perspectives
H Priemus, F Dieleman
Urban Studies 39 (2), 191-200

43

2002

Towards undivided cities: The potential of economic revitalisation and housing redifferentiation
S Musterd, H Priemus, R van Kempen
Housing Studies 14 (5), 573-584

42

1999

How to make housing sustainable? The Dutch experience
H Priemus
Environment and Planning B: Planning and Design 32 (1), 5-19

42

2005

Undivided cities in the Netherlands: Present situation and political rhetoric
R van Kempen, H Priemus
Housing Studies 14 (5), 641-657

36

1999

Mobility and spatial dynamics: an uneasy relationship
H Priemus, P Nijkamp, D Banister
Journal of Transport Geography 9 (1), 167-171

33

2001

Current developments in social housing management
H Priemus, F Dieleman, D Clapham
Journal of Housing and the Built Environment 14 (4), 211-223

31

1999

Understanding social capital in recently restructured urban neighbourhoods: two case studies in Rotterdam
R Kleinhans, H Priemus, G Engbersen
Urban Studies 44 (5-6), 1069-1091

31

2007

Institutional barriers to sustainable construction
EM van Bueren, H Priemus
Environment and Planning B: Planning and Design 29 (1), 75-86

29

2002

Recent changes in the social rented sector in the Netherlands
H Priemus
Urban Studies 33 (10), 1891-1908

27

1996

Spatial development policy: changing roles for local and regional authorities in the Netherlands
E Louw, E van der Krabben, H Priemus
Land Use Policy 20 (4), 357-366

25

2003
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Breakthrough innovations in intermodal freight transport
YM Bontekoning, H Priemus
Transportation Planning and Technology 27 (5), 335-345

24

2004

Social housing as a transitional tenure? Reflection on the Netherlands’ new housing memorandum
2000-2010
H Priemus
Housing Studies 16 (2), 243-256

23

2001

Development and design of large infrastructure projects: Disregarded alternatives and issues of
spatial planning
H Priemus
Environment and Planning B: Planning and Design 34 (4), 626-644

23

2007

Light rail in urban regions: What Dutch policymakers could learn from experiences in France,
Germany and Japan
H Priemus, R Konings
Journal of Transport Geography 9 (3), 187-198

21

2001

Social housing finance in Europe: trends and opportunities
H Priemus, P Boelhouwer
Urban Studies 36 (4), 633-645.

19

1999

Social Housing Finance in the European Union: Developments and Prospects
H Priemus, F Dieleman
Urban Studies 36 (4), 623-631

18

1999

Housing and new urban renewal: Current policies in the Netherlands
H Priemus
European Journal of Housing Policy 4 (2), 229-246

18

2004

What are corridors and what are the issues?, Introduction to special issue: The governance of
corridors
H Priemus, W Zonneveld
Journal of Transport Geography 11 (3), 167-177

17

2003

Redifferentiation of the urban housing stock in the Netherlands
H Priemus
Housing Studies 13 (3), 301-310

16

1998

Dutch housing associations: current developments and debates
H Priemus
Housing Studies 18 (3), 327-351

16

2003

Social housing and illegal state aid: The agreement between European commission and Dutch
government
H Priemus, V Gruis
European Journal of Housing Policy 11 (1), 89-104

16

2011

Social rented housing in Britain and the Netherlands: trends, trajectories and divergence
A Murie, H Priemus
Netherlands Journal of Housing and the Built Environment 9 (2), 107-126

15

1994

Growth and stagnation in social housing: What is ‘social’ in the social rented sector?
H Priemus
Housing Studies 12 (4), 549-560

15

1997
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Restructuring urban neighbourhoods in the Netherlands: four birds with one stone
H Priemus, R van Kempen
Netherlands Journal of Housing and the Built Environment 14 (4), 403-412

15

1999

The present and future of income-related housing support: Debates in Britain and the Netherlands
H Priemus, PA Kemp
Housing Studies 19 (4), 653-668

15

2004

Dutch housing policy realigned
P Boelhouwer, H Priemus
Netherlands Journal of Housing and Environmental Research 5 (1), 105-119

14

1990

European competition policy and national housing policies: International implications of the Dutch
case
V Gruis, H Priemus
Housing Studies 23 (3), 485-505

14

2008

Contradictions between Dutch housing policy and spatial planning
H Priemus
TESG 89 (1), 3-43

13

1998

Public-private partnership for spatial-economic investments. A changing spatial planning approach
in the Netherlands
H Priemus
Planning Practice and Research 17 (2), 197-203

13

2002

Changes in Dutch land policy. From monopoly towards competition in the building market
H Priemus, E Louw
Environment and Planning B 30 (3), 369-378

13

2003

Spatial memorandum 2004: A turning point in the Netherlands’ spatial development policy
H Priemus
TESG 95 (5), 578-583

13

2004

Housing vouchers in the United States, Great Britain and the Netherlands: Current issues and
future perspectives
H Priemus, PA Kemp, DP Varady
Housing Policy Debate 16 (3-4) 575-609

13

2005

A model for the analysis of the decline of postwar housing
NL Prak, H Priemus
International Journal of Urban and Regional Research 10 (1), 1-7

12

1986

Improving or endangering housing policies? Recent changes in the Dutch housing allowance
scheme
H Priemus
International Journal of Urban and Regional Research 22 (3), 329-330

12

1998

Four ministries, four spatial planning perspectives? Dutch evidence on the persistent problem of
horizontal coordination
H Priemus
European Planning Studies 7 (5), 563-585

12

1999

Multifunctional urban land use: A new phenomenon? A new planning challenge?
H Priemus, CA Rodenburg, P Nijkamp
Built Environment 30 (4), 269-273

12

2004
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Reduction of car use: instruments of national and local policies-a Dutch perspective
H Priemus
Environment and Planning B 22, 721-738

11

1995

The Randstad and the central Netherlands urban ring, planners waver between two concepts
H Priemus
European Planning Studies 6 (4), 443-455

11

1998

Sustainable cities: how to realize an ecological breakthrough: a Dutch approach
H Priemus
International Planning Studies 4 (2), 213-236

11

1999

Social housing management: Concerns about effectiveness and efficiency in the Netherlands
H Priemus
Journal of Housing and the Built Environment 18 (3), 269-279

11

2003

Regional and transnational spatial planning 1: problems today, perspectives for the future: Guest
Editorial
H Priemus, W Zonneveld
European Planning Studies 12 (3), 283-297

11

2004

The network approach: Dutch spatial planning between substratum and infrastructure networks
H Priemus
European Planning Studies 15 (5), 667-686

11

2007

Recovery of land costs: a land policy instrument missing in the Netherlands?
H Priemus, E Louw
European Journal of Housing Policy 2 (2), 127-146

10

2002

Megacorridors in north-west Europe: issues for transnational spatial governance
J de Vries, H Priemus
Journal of Transport Geography 11 (3), 225-233

10

2003

The path to successful urban renewal: Current policy debates in the Netherlands
H Priemus
Journal of Housing and the Buiilt Environment 19 (2), 199-209

10

2004

Tenant Empowerment Through Innovative Tenures: An Analysis of Woonbron–Maasoevers’ Client's
Choice Programme
V Gruis, M Elsinga, A Wolters, H Priemus
Housing Studies 20 (1), 127-147

10

2005

Regeneration of Dutch post-war urban districts: the role of housing associations
H Priemus
Journal of housing and the built environment 21 (4), 365-375

10

2006

Decision-making on mega-projects. Cost-benefit analysis, planning and innovation
H Priemus, B Flyvbjerg, B van Wee
Edward Elgar Publishing

10

2008

Climate change, flood risk and spatial planning
H Priemus, P Rietveld
Built environment 35 (4), 425-431

10

2009
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Overzicht van publicaties (auteur of co-auteur H. Priemus), 1970-2015, gerangschikt naar aantal citaties (ten minste tien citaties per publicatie), volgens Google Scolar. H-index 32. Peildatum: 9 juli 2015.

Titel

Aantal malen
geciteerd

Jaar van
publicatie

Revolution in social housing in the Netherlands: possible effects of new housing policies
R van Kempen, H Priemus
Urban Studies 39 (2), 237-253

122

2002

Social housing policy in the European Union: past, present and perspectives
H Priemus, F Dieleman
Urban studies 39 (2), 191-200

111

2002

Decision-making on mega-projects: cost-benefit analysis, planning and innovation
H Priemus, B Flyvbjerg, B. van Wee
Edward Elgar Publishing

103

2008

How to abolish social housing? The Dutch case
H Priemus
International Journal of Urban and Regional Research 19 (1), 145-155

91

1995

How to make housing sustainable? The Dutch experience
H Priemus
Environment and Planning B: Planning and Design, 32

86

2005

Understanding social capital in recently restructured urban neighbourhoods: two case studies in Rotterdam
R Kleinhans, H Priemus, G Engbersen
Urban studies 44 (5-6), 1069-1091

84

2007

Towards undivided cities: The potential of economic revitalisation and housing redifferentiation
S Musterd, H Priemus, R Van Kempen
Housing Studies 14 (5), 573-584

79

1999

Mobility and spatial dynamics: an uneasy relationship
H Priemus, P Nijkamp, D Banister
Journal of transport geography 9 (3), 167-171

79

2001

Verhuistheorieën en de verdeling van de woningvoorraad
H Priemus
Delft University Press

74

1984

What are corridors and what are the issues? Introduction to special issue: the governance of corridors
H Priemus, W Zonneveld
Journal of Transport Geography 11 (3), 167-177

69

2003

Undivided cities in the Netherlands: Present situation and political rhetoric
R Van Kempen, H Priemus
Housing Studies 14 (5), 641-657

68

1999

Institutional barriers to sustainable construction
EM Van Bueren, H Priemus
Environment and Planning B 29 (1), 75-86

62

2002
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Housing as a Social Adaptation Process A Conceptual Scheme
H Priemus
Environment and behavior 18 (1), 31-52

58

1986

A model for the analysis of the decline of postwar housing
NL Prak, H Priemus
International journal of urban and regional research 10 (1), 1-7

54

1986

Spatial development policy: changing roles for local and regional authorities in the Netherlands
E Louw, E van der Krabben, H Priemus
Land Use Policy 20 (4), 357-366

54

2003

Volkshuisvesting: begrippen, problemen, beleid
H Priemus
Samsom

52

1978

Recent changes in the social rented sector in the Netherlands
H Priemus
Urban Studies 33 (10), 1891-1908

49

1996

Light rail in urban regions: what Dutch policymakers could learn from experiences in France, Germany and Japan
H Priemus, R Konings
Journal of Transport Geography 9 (3), 187-198

48

2001

Current developments in social housing management
H Priemus, F Dieleman, D Clapham
Netherlands Journal of Housing and the Built Environment 14 (3), 211-223

46

1999

Breakthrough innovations in intermodal freight transport
Y Bontekoning, H Priemus
Transportation Planning and Technology 27 (5), 335-345

46

2004

Social housing as a transitional tenure? Reflections on the Netherlands' new housing memorandum 2000-2010
H Priemus
Housing Studies 16 (2), 243-256

45

2001

Planning the Randstad: between economic growth and sustainability
H Priemus
Urban Studies 31 (3), 509-534

44

1994

Dutch housing associations: Current developments and debates
H Priemus
Housing Studies 18 (3), 327-351

44

2003

Social housing finance in Europe: trends and opportunities
H Priemus, P Boelhouwer
Urban Studies 36 (4), 633-645

39

1999

Social housing finance in the European Union: developments and prospects
H Priemus, F Dieleman
Urban Studies 36, 623-632

37

1999

Growth and stagnation in social housing: What is ‘social’ in the social rented sector?
H Priemus
Housing Studies 12 (4), 549-560

34

1997
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Redifferentiation of the urban housing stock in the Netherlands: a strategy to prevent spatial segregation?
H Priemus
Housing Studies 13 (3), 301-310

34

1998

Housing and new urban renewal: current policies in the Netherlands
H Priemus
European Journal of housing policy 4 (2), 229-246

34

2004

Sustainable cities: how to realize an ecological breakthrough: a Dutch approach
H Priemus
International Planning Studies 4 (2), 213-236

33

1999

Megacorridors in north-west Europe: issues for transnational spatial governance
J de Vries, H Priemus
Journal of Transport Geography 11 (3), 225-233

33

2003

Development and design of large infrastructure projects: disregarded alternatives and issues of spatial planning
H Priemus
Environment and Planning B Planning and Design 34 (4), 626

33

2007

Transport networks in Europe: concepts, analysis and policies:[revised versions of papers presented to the European
Research Conference" Policies on European Networks", held in Espinho (Portugal) from 17 to 23 April 1995]
K Button, P Nijkamp, H Priemus

32

1998

Dutch urban policy: a promising perspective for the big cities
H Priemus, P Boelhouwer, H Kruythoff
International Journal of Urban and Regional Research 21 (4), 677-690

31

1997

Railway development: Impacts on urban dynamics
F Bruinsma, E Pels, H Priemus,P Rietveld, B. Wee. (Eds.)
Springer Science & Business Media

31

2007

European competition policy and national housing policies: International implications of the Dutch
case
V Gruis, H Priemus
Housing Studies 23 (3), 485-505

31

2008

Social housing and illegal state aid: The agreement between European commission and Dutch
government
H Priemus, V Gruis
European Journal of Housing Policy 11 (1), 89-104

30

2011

The present and future of income-related housing support: debates in Britain and the Netherlands
H Priemus, PA Kemp
Housing Studies 19 (4), 653-668

29

2004

Housing vouchers in the United States, Great Britain, and the Netherlands: Current issues and
future perspectives
H Priemus, PA Kemp, DP Varady
Housing Policy Debate 16 (3-4), 575-609

29

2005

The Randstad and the central Netherlands urban ring: planners waver between two concepts
H Priemus
European Planning Studies 6 (4), 443-455

27

1998
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Social housing management: Concerns about effectiveness and efficiency in the Netherlands
H Priemus
Journal of Housing and the Built Environment 18 (3), 269-279

26

2003

European monetary, economic and political union: consequences for national housing policies
H Priemus, M Kleinman, D Maclennan, B Turner
Delft University Press

26

1993

Meervoudig Ruimtegebruik: stimulansen en belemmeringen
H Priemus, P Nijkamp, FM Dieleman
Delft University Press

26

2000

Dutch housing policy realigned
P Boelhouwer, H Priemus
Journal of Housing and the Built Environment 5 (1), 105-119

25

1990

Contradictions between Dutch housing policy and spatial planning
H Priemus
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 89 (1), 31-43

25

1998

Improving or endangering housing policies? Recent changes in the Dutch housing allowance
scheme
H Priemus
International Journal of Urban and Regional Research 22 (2), 319-330

25

1998

Tenant Empowerment Through Innovative Tenures: An Analysis of Woonbron–Maasoevers’ Client's
Choice Programme
V Gruis, M Elsinga, A Wolters, H Priemus
Housing Studies 20 (1), 127-147

25

2005

Mega-projects: Dealing with pitfalls
H Priemus
European Planning Studies 18 (7), 1023-1039

25

2010

Corridors in the Netherlands: apple of discord in spatial planning
H Priemus
Tijdschrift voor economische en sociale geografie 92 (1), 100-107

24

2001

Regional and transnational spatial planning 1: problems today, perspectives for the future: Guest
Editorial
H Priemus, W Zonneveld
European Planning Studies 12 (3), 283-297

23

2004

Rent subsidies in the USA and housing allowances in the Netherlands: worlds apart
H Priemus
International Journal of Urban and Regional Research 24 (3), 700-712

22

2000

Changes in Dutch land policy: from monopoly towards competition in the building market
H Priemus, E Louw
Environment and Planning B 30 (3), 369-378

22

2003

European policy and national housing systems
H Priemus
Journal of Housing and the Built Environment 21 (3), 271-280

22

2006
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Social rented housing in Britain and the Netherlands: trends, trajectories, and divergence
A Murie, H Priemus
Journal of Housing and the Built Environment 9 (2), 107-126

21

1994

Reduction of car use: instruments of national and local policies-a Dutch perspective
H Priemus
Environment and Planning B 22, 721-738

21

1995

Public-Private Partnerships for Spatio-economic Investments: A changing spatial planning approach in the Netherlands
H Priemus
Planning Practice and Research 17 (2), 197-203

21

2002

Multifunctional urban land use: A new phenomenon? A new planning challenge?
H Priemus, CA Rodenburg, P Nijkamp
Built Environment 30 (4), 269-273

21

2004

HST-Railway stations as dynamic nodes in urban networks
H Priemus
China Planning Network (CPN) 3rd Annual Conference Beijing June

21

2006

System innovation in spatial development: Current Dutch approaches
H Priemus
European Planning Studies 15 (8), 992-1006

21

2007

Squatters in Amsterdam: urban social movement, urban managers or something else?
H Priemus
International Journal of Urban and Regional Research 7 (3), 417-427

20

1983

Four ministries, four spatial planning perspectives? Dutch evidence on the persistent problem of
horizontal coordination
H Priemus
European Planning Studies 7 (5), 563-585

20

1998

Policy and practice restructuring urban neighbourhoods in the Netherlands: Four birds with one
stone
H Priemus, R van Kempen
Netherlands journal of housing and the built environment 14 (4), 403-412

20

1999
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Op 1 juni 2015 was ik 50 jaar verbonden aan de Technische Universiteit Delft,
sinds 1 september 1977 als hoogleraar. Deze mĳlpaal was aanleiding voor mĳ
om enkele autobiograﬁsche notities inzake mĳn werkzaamheden in de periode 1965-2015 te bundelen.
Ik werk vier onderzoekssporen uit: volkshuisvesting; bouw en vastgoed;
ruimtelĳk en grondbeleid; infrastructuur en transport.
Voorts doe ik verslag van mĳn onderwĳsactiviteiten, universitair management en bestuur, beleidsadvisering, sociaal-democratische activiteiten,
bĳdragen aan parlementaire onderzoekingen en activiteiten in het buitenland,
waaronder China.
In bĳlagen zĳn overzichten opgenomen van promoties die ik heb begeleid en
een selectie van internationale en Nederlandse publicaties.
Ik heb geprobeerd een zo feitelĳk mogelĳk overzicht te presenteren.
Niet alleen geslaagde activiteiten worden gemeld maar ook mislukte initiatieven. Een groot deel van mĳn bezigheden is door de belastingbetaler bekostigd.
Ik heb ernaar gestreefd om dit overzicht zo samen te stellen dat kan worden
beoordeeld of de belastingbetaler waar voor zĳn geld heeft gekregen.

